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оБясНиТЕЛНи БЕЛЕЖки кЪм ЕвропЕйскаТа 
кваЛиФикаЦиоННа рамка За УЧЕНЕ прЕЗ ЦЕЛия ЖивоТ  

ключови въпроси и отговори1

Настоящите обяснителни бележки са предназначени 
за лицата, отговорни за определяне на политиките и 
участващи в процеса на прилагане на Европейската 
квалификационна рамка (ЕКР). Настоящите бележки 
са първите от поредица справочни документи,  
в подкрепа на прилагането на ЕКР. 

Европейската квалификационна рамка (Екр)
Предложението за Европейска квалификационна 
рамка беше огласено от Европейската комисия 
през м. септември 2006 г. Тази препоръка очертава 
една всеобхватна рамка, която предстои да бъде 
изградена в Европа, в подкрепа на сравнението на 
квалификациите и квалификационните степени, 
с цел насърчаване на географската мобилност 
и мобилността на пазара на труда, както и 
ученето през целия живот. Същността на рамката 
представлява 8 квалификационни степени, описани 
чрез резултатите от обучението (знания, умения 
и компетентности). Към страните се отправя апел 
за обвързване на националните квалификационни 
нива към съответстващите неутрални референтни 
нива, установени в ЕКР. След като ЕКР беше 
приета от Европейския парламент и Съвета 
(през м. декември 2007 г.), през 2008 г. ще бъде 
положено началото на прилагането на същата. Към 
страните, които вземат решение за използване 
на рамката (процесът е доброволен), ще бъде 
отправена молба да осъществят това на два етапа. 
Първият етап – обвързването на националните към 
съответстващите квалификационни нива, съгласно 
ЕКР – следва да приключи до 2010 г. Вторият етап – 
включването на съответното ниво, съгласно ЕКР, във 
всички нови удостоверения - следва да приключи до 
2012 г.

1 Обяснителните бележки са изготвени от Йорг Маркович, Карин Луоми-
Месерер и Соня Ленгауер от Изследователска лаборатория “3s”, Виена, и Йенс 
Бьорнаволд, Cedefop. Предоставяйки своите коментари, по текста са работили 
и Майкъм Грахам, Георг Ханф и Майк Колс.

Екр - нови перспективи, нови подходи
Европейската квалификационна рамка е израз на 
нов подход към европейското сътрудничество в 
областта на квалификациите. Не е бил правен опит 
за въвеждане на набор от резултати, постигнати 
в рамките на обучението, основаващи се на 
референтни нива/характеристики, обхващащи 
всички форми на квалификации и всички 
квалификационни степени на предходен етап. 
Поради това, успешното прилагане на ЕКР изисква 
от всички участващи в процеса страни ясно 
разбиране на:

•	 целите	и	основните	планирани	функции	на	
рамката;

•	 принципите	и	логиката,	използвани	при	
определяне на параметрите на рамката (по какъв 
начин са разработени характеристиките и как да 
бъдат интерпретирани?);

•	 изискванията,	свързани	с	прилагането	 
(по отношение на участието на заинтересованите 
страни, прозрачността, гарантирането на 
качеството и съвместните партньорски 
проверки). 

Чрез отговорите на 12-те често задавани 
въпроси, настоящите бележки разясняват 
основните принципи и логиката на Европейската 
квалификационна рамка. Те са предназначени 
за онези лица, отговорни за определянето 
на политиките, и експерти, които участват в 
прилагането на ЕКР (и съответстващите рамки и 
решения) на национално, секторно или регионално 
равнище. 

Бележките предоставят отговори и разяснения по 
изброените по-долу въпроси, които могат да бъдат 
разглеждани и като независими един от друг:

1. Защо ЕКР се обозначава с понятието 
“метарамка”?

2. Кои са принципите, залегнали при 
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разработването на характеристиките на ЕКР,  
и какво е значението на тяхната формулировка?

3. Какво означават понятията “знания, умения и 
компетентности” и защо използваме именно тези 
термини? 

4. Защо не са предвидени повече измерения по 
подобие на други рамки?

5. Понятието “компетентност” не е ли приложимо 
по отношение на всички видове обучение? Не  
е ли ЕКР рамка на компетентността? 

6. Възможно ли е квалификациите да бъдат 
приравнени на различни нива?

7. Степенувани ли са по важност отделните колони, 
в които са изброени отделните характеристики?

8. Трябва ли да разглеждаме ЕКР като стълбица? 
Необходимо ли е да преминем през всички 
стъпки, за да получим квалификация на 
определено ниво? 

9. Могат ли характеристиките на ЕКР да бъдат 
използвани в рамките на Националните 
квалификационни рамки?

10. Защо някои ключови компетентности, напр. 
“умението да учим” не са включени в ЕКР? 

11. Може ли да бъде използвана ЕКР за 
класификация на образователни програми и 
професионални поприща?

12. Каква е връзката между ЕКР и рамката 
за Европейското пространство за висше 
образование?

 

1. Защо Екр се обозначава с понятието 
“метарамка”? 

ЕКР е разработена с цел да бъде използвана като 
референтна база за сравнение между различни 
квалификационни системи и рамки в Европа.  
Тя отчита многообразието на националните системи 
и улеснява интерпретирането и сравнението между 
квалификациите, придобити в различни страни.  
В този смисъл, ЕКР се явява рамка на рамките и/или 
системите, и следователно може да бъде обозначена 
с понятието “метарамка”. (Дадена квалификационна 
рамка може да бъде разглеждана като елемент на 
квалификационната система, при която различните 
квалификационни степени са изрично описани в 
структурата на единна йерархия). 

Тази метарамка ще предостави възможност за 
взаимна съпоставка между квалификационните 
системи и заложените в тях нива или/и 
националните и секторни квалификационни рамки. 
В процеса на прилагане на ЕКР се предвижда 
всяка страна да установи съответствие между 
своите национални квалификации (по отношение 
на дипломи, сертификати или отличия) и осемте 
нива на ЕКР, базирайки се на националните 
квалификационни рамки или кореспондиращите 
на тях нива, заложените в националните 
квалификационни системи. Това означава, че 
по време на първия етап ще бъде установено 
съответствие между нивата на националните 
квалификационни рамки или елементи на 
квалификационните системи и нивата на ЕКР.  
В дългосрочен план, би следвало да бъде установено 
съответствие между всички придобити в Европа 
квалификации и ЕКР. 

Примери за специфични национални 
квалификации са “дипломите за майстор 
сладкар” в Германия или “бакалавърската 
степен по технологии” във Франция. 
 
Примери за нива, съгласно национални 
квалификационни рамки, са “Националните 
клъстери на ниво на достъп А2”, съгласно 
Шотландската рамка на кредити и 
квалификации (ШРКК) или “Начален сертификат 
на ниво А3” в Ирландия.  
 
Квалификациите, придобити в “Техническите 
средни професионални училища” в Австрия 
или в “Колежите (Főiskola)” в рамките на 
курса на висшето образование в Унгария, са 
сред примерите за елементи на националните 
квалификационни системи. 
 
Сред примерите за други международни 
рамки са “Eвропейската рамка за електронна 
компетенция” или “Карибските професионални 
квалификации (КПК)”.

2. кои са принципите, залегнали при 
разработването на описателните 
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показатели на Екр, и какво е значението 
на тяхната формулировка?

Характеристиките са разработени, за да обхванат 
пълния набор от резултати от обучението, 
независимо от учебния или институционален 
контекст – от основното образование, през 
училищни дейности и нива на начални работни 
умения, до придобиване на докторски степени или 
достигане на високи професионални равнища.  
Те обхващат работни и учебни ситуации, академично 
следване или обучение в професионален аспект, 
както и първоначално или продължаващо 
образование или обучение, т.е. всички форми на 
формално, неформално и самостоятелно обучение.

В допълнение, описателните показатели отразяват 
както специализираните, така и общите аспекти 
на придобитите квалификации. По този начин, 
достигането на по-високо равнище не означава 
непременно, че необходимите умения и знания 
ще бъдат по-специализирани, въпреки че това 
може да бъде така в редица случаи в контекста 
на академичната или научноизследователската 
дейност. В определен учебен или работен контекст, 
преминаването от по-ниско на по-високо равнище 
би могло да означава засилване на общия аспект на 
придобитите квалификации.

Характеристиките са разработени по начин, който 
позволява достатъчна степен на разграничение 
между именно тези, описващи квалификациите на 
предходното по-ниско, или следващото – по-високо 
ниво – категоричен напредък, характеризиращ 
измеренията на промяната (напр. сложност на 
познанията, виж и въпрос 8). Всяко ниво надгражда 
и включва по-ниските равнища.  
За целите на максимална яснота на таблиците и 
текстовете, обаче, се избягват повторения, като 
характеристиките за съответното предходно ниво се 
считат за включени “по подразбиране”. 

Същевременно, за постигането на необходимата 
последователност и разграничителност при 
описанието на нивата са използвани ключови думи 
(напр. “фактологично или теоретично знание” за 
разлика от “основно знание” на по-ниските нива 

или от “специализирано знание” на по-високите 
нива или “наблюдение” на работните/учебните 
дейности на други лица, които са включени на нива 
4 и 5, но нямат отношение към по-ниските нива). 
Тези ключови описания могат да бъдат разбирани и 
като показатели на праговите нива. Поради което, 
пълното разбиране на конкретно ниво изисква 
“както хоризонтално, така и вертикално разбиране”, 
при отчитане на по-ниските и на по-високите нива 
(виж също така въпрос 7).

Някои от допълнителните критерии, използвани 
при разработването на характеристиките, са: 
използването само на формулировки с положителна 
оценъчна стойност, избягването на жаргони, 
употребата на точните и конкретни описания 
(напр. избягването на понятия като “подходящ”), 
в съчетание със стремеж към максимална яснота 
и описание в генерични термини. Поради това, 
обхватът на характеристиките на настоящата ЕКР 
е преднамерено всеобхватен, напр. при сравнение 
с предходните версии (виж също така въпроси 1 и 9). 
При избора на заглавия на колоните е следван 
прагматичен подход за гарантиране на използването 
на несложни и разбираеми понятия в замяна на 
потенциално по-прецизни технически термини, 
познати на малка група експерти (виж също така 
въпрос 3).

3. какво означават понятията “знания, 
умения и компетентности” и защо именно 
използваме тези термини?

Съществуват редица възможности за структуриране 
и подредба на резултатите от учебните процеси. 
След проведени дискусии между технически 
експерти от всички страни, участващи в 
разработването на ЕКР, беше постигнато съгласие, 
като основа на рамката да бъде използвано 
разграничението между понятията знание, умения и 
компетентности (ЗУК), като най-утвърдения начин за 
категоризиране на резултатите от обучението. 

Тази категоризация черпи вдъхновение и е свързана 
с други, много сходни разграничения между 
резултатите от учебния процес. Във Франция, 
например, се прави общо разграничение между 
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понятията savoir, savoir-faire и savoir-être;  
в немскоговорящите страни общото разграничение 
е между Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Personalkompetenz и Sozialkompetenz, докато 
в англоговорящите – между “когнитивна 
компетентност”, “функционална компетентност”  
и “социална компетентност”. 

Поради която причина, разграничението 
между знания, умения и компетентности, 
съгласно ЕКР, може да бъде разглеждано като 
прагматично споразумение между различни, 
широкоразпространени подходи и не задължава 
страните да го възприемат. Националните, 
секторните рамки или секторните системи могат 
да налагат следването на различни подходи, които 
отчитат специфичните традиции и потребности (виж 
също така въпроси 4 и 9).

Разграничението между ЗУК, придобити в резултат на 
обучението, съдейства за разработването на стройни 
характеристики и улеснява класифицирането на 
различните нива на квалификации. Независимо от 
това, тези три категории (ЗУК) не трябва да бъдат 
разглеждани независимо една от друга, а напротив 
– да бъдат обект на колективно осмисляне. Така, 
разбирането на характеристиките на определено 
ниво изисква и “хоризонтален прочит” (виж 
също така въпрос 6). Между отделните категории 
могат да съществуват сходства (напр. колона 
“компетентности” включва конкретни умения), 
колона “умения” съдържа и определени форми на 
знания), но това е естеството на нещата.

4. Други квалификационни рамки използват 
повече измерения или такива, които 
се отличават от знанията, уменията 
и компетентностите. съществува ли 
изобщо база и възможност за сравнение 
между квалификационни рамки и други 
измерения? 

В рамките на национални, регионални или секторни 
квалификационни рамки, характеристиките могат 
да бъдат адаптирани към съответните общи и 
специфични цели (напр. специфични за страната 
или сектора потребности). Поради тази причина 

няма общ или единствен общоприложим начин 
за използване на описателните показатели. 
Съществуват редица различни възможности за това.
 

В рамките на Шотландската система, 
например, се прави разграничение между 
“знания и разбиране”, “практика: приложни 
знания и разбиране”, “общи когнитивни 
умения”, “комуникация, умения при използване 
на информационни и комуникационни 
технологии и математическа грамотност”, 
както и “самостоятелност, отговорност 
и умения за работа в екип”. В Ирландия 
се използват следните категории: 
“задълбоченост на знанията”, “вид знания, 
обхват на практическите и приложни умения”, 
“избирателност на практическите и приложни 
умения”, “контекст на компетентностите”, 
“роля на компетентностите”, 
“компетентността за умението да учим”  
и “прозорливост (компетентност)”.

ЕКР е разработена по начин, който предполага 
максимално малък брой и максимално опростени 
разграничения (виж също така въпрос 3). ЕКР 
може да бъде разглеждана като именно такава 
рамка, която поставя акцент върху най-основните 
и най-съществените аспекти. Общият характер 
на характеристиките на ЕКР, в съчетание с 
обстоятелството, че те включват възможности 
за съпоставимост и разпределение/относимост, 
е допълнително облекчен, тъй като по-общите 
характеристики включват и сходни такива, 
съществуващи в рамките на други квалификационни 
рамки.

5. Някои твърдят, че Екр не би следвало  
да бъде квалификационна рамка,  
а рамка на компетентностите. Други 
изказаха и предложения относно това, че 
“компетентностите” биха били адекватен 
обединяващ термин, отразяващ същността 
на таблицата. правилни ли е това 
твърдение и какво означава то? 

ЕКР представлява (мета)рамка на квалификации, 
а не рамка на компетентности, тъй като позволява 
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класификацията на квалификационни степени  
и системи. Тя не е предназначена за класификация 
на лични компетентности. Тя е ориентирана 
към резултатите от обучението, където 
характеристиките предоставят описание на всичките 
форми на тези резултати. Неразбирането на ЕКР, 
като рамка на компетентностите, се дължи на факта, 
че резултатите от обучението са формулирани като 
твърдения относно това, което обучаващите се 
лица реално могат да правят, като по този начин 
предоставят известна “ориентация в притежаваните 
компетентности”. Също така EКР е не само рамка 
на компетентности, както, например, резултатите 
от обучението, но се явява и под формата на 
знания без налагане на изискването за съответните 
компетентности или умения.

Следователно, резултатите от обучението са винаги 
по-комплексни от компетентностите, като обратното 
твърдение не е вярно. Поради тази причина, 
понятието “компетентности” не е адекватен 
обединяващ термин, отразяващ същността на 
таблицата. По-правилно е ЕКР да бъде определяна 
като “квалификационна рамка, основаваща се на 
резултатите от обучението”. `

6. отделен елемент на националната 
квалификационна система кореспондира 
идеално на определено ниво на трите 
колони, но съгласно други измерения 
би кореспондирал по-добре на друго 
ниво. възможно ли е една и съща група 
квалификации да бъде отнесена към 
различни нива? 

Не, тъй като ЕКР не е система за класификация на 
квалификации съгласно различни измерения. С други 
думи, таблицата на ЕКР не трябва да бъде четена 
като различни колони. Прочитането на определено 
ниво означава че е необходимо да бъде прочетен 
целия ред (всички три колони), като в допълнение 
към това характеристиката на всяко ниво включва 
по подразбиране резултатите на предходните нива. 
Това означава, че пълното разбиране на определено 
ниво изисква то да бъде прочетено във връзка с по-
ниските нива (виж също така въпроси 2 и 3).

Поради естеството на широкообхватните европейски 
квалификационни системи и многообразието на 
квалификациите, много често елементи (групи 
квалификации) на националните квалификационни 
системи спадат към определено ниво в определена 
колона, като същевременно кореспондират на 
друго ниво в друга колона. Поради сложността на 
знанията и обхвата на необходимите умения биха 
могли да съществуват различни квалификации, 
чието придобиване да бъде с еднаква трудност. 

Например, квалификационната степен 
“Бакалавър” във Франция или “Общ 
сертификат за средно образование (ОССО)” 
във Великобритания, Уелс и Северна Ирландия 
могат да изискват по-голям обем фактически 
и теоретични знания, но по-малко практически 
опит, докато изпитът за завършване на 
професионално средно образование  
в Германия или Австрия може да изисква повече 
практически умения и по-малко теоретични 
знания в определена област. 

Представянето на характеристиките на ЕКР  
в таблица в три колони би следвало да улесни 
разбирането на ЕКР и присъждането на 
квалификациите. В случай табличният формат 
доведе до противоречиви тълкувания, колоните 
би следвало да се разглеждат като второстепенни. 
Следователно, това означава, че за да се направи 
цялостна преценка на най-подходящото ниво на 
съответствие на определена квалификация, просто 
е необходимо да бъде прочетен целият ред (знания, 
умения и компетентности). Този начин на четене 
на описателните показатели ще Ви помогне да 
установите “центъра на тежест” на съответната 
квалификация, което ще позволи вземането на 
решение относно нивото й на съответствие, съгласно 
ЕКР. Това показва, че поради многообразието 
на квалификациите на национално и секторно 
равнище, никога няма да бъде постигнато пълно 
или абсолютно съответствие с нивата на ЕКР, 
като вместо това бъде прилаган принципът на 
“оптималното съответствие”. 
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7. степенувани ли са по важност отделните 
колони, в които са изброени описателните 
показатели?

По отношение на концентриране вниманието 
върху знанията, уменията или компетентностите, 
съществуващите квалификации ще продължат 
да се характеризират със значителни различия, 
напр. при академичните квалификации акцентът 
би могъл да бъде поставен върху притежаването 
на по-задълбочени знания, докато при някои 
професионални квалификации акцентът би могъл 
да бъде върху владеенето на повече умения или 
компетентности. Трите заложени в ЕКР измерения 
би следвало да допринесат за идентифициране 
на тези разлики в процеса на придобиване на 
квалификации. Целта на ЕКР в никакъв случай не 
е да стимулира или дискриминира определен тип 
квалификация, а да играе ролята на неутрална 
референтна точка за различните видове 
квалификации. Една от важните, фундаментални 
цели на ЕКР е насърчаването на равнопоставеност 
по отношение на удовлетвореността от избора на 
форма на академично, професионално или висше 
образование, както и между началното и висшето 
образование. В този смисъл, всички измерения на 
таблицата имат еднаква стойност.

Определена квалификация може да кореспондира 
идеално на определено ниво в една от колоните, 
но съгласно характеристиките на пръв поглед да 
бъде по-лесно съотносима към друго ниво (виж 
също така въпрос 3). Следователно, също както 
и поради факта, че колона “знания” се намира 
преди колона “умения”, би могъл да бъде зададен 
въпроса дали определена колона е с приоритет пред 
останалите. Това не е така. Всички измерения са с 
еднаква важност и редът на колоните не е израз на 
предварително заложена преднамереност (виж също 
така въпрос 6). 

8. Трябва ли да разглеждаме Екр като 
стълбица? Необходимо ли е да преминем 
през всички стъпки, за да получим 
квалификация на определено ниво? 
ако отговорът е положителен, то защо 
именно тогава осмо стъпало е последното 

в стълбицата, имайки предвид че Екр 
е рамка за учене през целия живот? 
възможно ли е да бъдат придобити 
квалификации на различни нива или 
най-високото стъпало е с първостепенна 
важност? 

Структурата на ЕКР е стъпаловидна, в рамките на 
нива от 1 до 8, както по отношение на степента 
на сложност на съответните познания, така и на 
свързаните с овладяването им изисквания към 
учащите или трудещите се. Това нарастване на 
отделните нива от 1 до 8 е свързано с редица 
фактори, сред които:

•	 сложността	и	задълбочеността	на	познанията	 
и разбирането; 

•	 интензивността	на	необходимата	подкрепа	или	
указания; 

•	 степента	на	необходимата	интеграция,	
независимост или творческа мисъл; 

•	 обхватът	и	сложността	на	приложението/
практиката; 

•	 степента	на	прозрачност	и	динамиката	на	
ситуациите.

Този списък, разбира се, е неизчерпателен, тъй 
като обучението има редица съответни измерения, 
за някои от които е възможно изобщо да не сме 
чували. Той би следвало да поясни единствено 
значението на “нарастване на свързаните с 
овладяването им изисквания към учащите/
трудещите се”. 

Разбирането на ЕКР, като 8-степенна стълбица, 
не означава, че е необходимо да се прави 
разграничение между същия брой нива в 
контекста на останалите национални системи, 
области, сектори или сфери. Националните 
квалификационни системи или рамки могат да 
включват повече или по-малко на брой нива.  
В някои области, сектори или сфери е възможно 
да не съществуват квалификации на по-високо 
ниво. В други – да не съществуват квалификации 
на по-ниски нива или такива, които надхвърлят 
обхвата на квалификациите на ниво 8.  
ЕКР не прави допълнително разграничение  
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между квалификациите на ниво 8 и тези на по-
високо ниво.
 

Например, вероятността квалификациите  
в областта на фармацията да бъдат на най-
ниското ниво, както и тези в сферата на 
домакинството и поддръжка на чистотата да 
бъдат на най-високите нива е изключително 
малка (въпреки че могат да съществуват 
изключения).  
 
В много държави научната степен “кандидат 
на науките” ще бъде отнесена към ниво, 
съответстващо на ниво 8 на ЕКР, докато в други 
могат да съществуват дори по-високи степени 
на формални квалификации на следдипломно 
ниво, които се придобиват в контекста 
на университетската кариера, например 
“хабилитацията” в немскоезичните държави. 
Друг пример от областта на счетоводството е, 
че в много страни, в допълнение към дипломата 
за висше образование, съществува изискване 
за придобиване на пет- до десетгодишен опит 
и полагане на изпит преди издаването на 
сертификат за правоспособност в областта на 
публичните финанси. 

ЕКР не е инструмент за пряко документиране на 
личния напредък в обучението, а на първи етап 
представлява инструмент за съпоставка между 
различни национални контексти, като в дългосрочен 
план ще играе ролята на референтен документ 
по отношение на всички квалификации в Европа. 
Независимо от това, обозначаването на нивата по 
ЕКР не означава необходимост от придобиване на 
квалификациите в последователността, в която са 
посочени в ЕКР:

Например: удостоверението за чиракуване 
съответства на ниво 3. След придобиването 
на няколко годишен трудов стаж и 
допълнително обучение на работната 
място, завършилото обучението си лице 
желае да продължи своята образователна 
кариера на университетско ниво (напр. ниво 
5). В рамките на конкретните национални 

изисквания, самостоятелно придобитите 
умения и компетентности се приемат като 
условие за прием във висше учебно заведение, 
вместо формалните квалификации на ниво 4. 
След успешно завършване на курса на висше 
образование, лицето получава квалификации 
на ниво 5. Следователно, лицето е получило 
формални квалификации на ниво 3 и на ниво 5, 
но не на равнище 4. Изглежда така сякаш 
лицето е пропуснало ниво 4. На практика, 
обаче, то владее необходимите знания, умения 
и компетентности на ниво 4 в началото на 
програмата на обучение, тъй като те са условие 
за прием, независимо от това, че е придобита 
формална квалификация.

В рамките на своя живот, учащите първоначално 
бележат напредък от по-ниско към по-високо ниво, 
но е възможно и получаването на две различни 
квалификации на едно и също равнище или 
преминаването от по-високо към по-ниско ниво на 
квалификации, при условие че лицата започнат да 
изучават нова област или придобият нови умения.

Например, лице с докторска степен в областта 
на инженерни науки решава да изучава нова 
дисциплина, например икономика, която може да 
бъде на по-ниско ниво.  
 
През различни етапи на живота, човек може да 
бъде мотивиран да придобие нови квалификации 
на по-ниски нива от тези, на които е придобил(а) 
квалификации в миналото, поради редица 
причини, сред които заболяване, нови интереси 
и хобита, или безработица. Например, в 
допълнение към квалификациите и заетостта 
като ИТ специалист, лице може да проявява 
интерес към придобиването на квалификации 
в сферата на туризма (напр. екскурзовод, ски 
учител). Тази втора квалификация може да 
кореспондира на по-ниско ниво от първоначално 
придобитата квалификация.
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9. могат ли характеристиките на Екр 
да бъдат използвани в рамките на 
Националните квалификационни рамки 
(Нкр)?

Целите на квалификационните рамки се 
различават в зависимост от контекста (съпоставка 
в международен, национален, регионален или 
секторен план), поради която причина съществуват 
разлики и по отношение на специфичния дизайн 
на рамките. ЕКР е разработена като метарамка 
(виж въпрос 1) и следователно използва по-голям 
брой общи характеристики в сравнение с повечето 
национални, регионални или секторни рамки. 

Характеристиките на ЕКР не са заместител на тези 
на други квалификационни рамки. Очевидно е, 
обаче, че структурата и броят на нивата на тези 
характеристики могат да бъдат ориентирани към 
ЕКР. Това означава, че характеристиките на ЕКР 
следва да не бъдат използвани като проект за 
разработването на други рамки без ясно отчитане 
и отразяване на съответните потребности. 
Независимо от това, характеристиките на ЕКР могат 
да бъдат използвани като отправна точка в рамките 
на този процес и при необходимост могат да бъдат 
променяни, допълвани и т.н.

Пример за синхронизация с ЕКР откриваме в 
новоразработените НКР на Малта или Литва, 
които включват осем нива. Новоразработената 
НКР на Малта дори използва структура, сходна 
на структурата на ЕКР, използвайки понятията 
знания, умения и компетентности.

10. Защо някои ключови компетентности 
или мета-компетентности (напр. 
осъзнаване на значимостта на устойчивото 
развитие, умението да учим или етичните 
компетентности) не са включени в Екр? 

ЕКР не оценява специфичното съдържание на 
резултатите от обучението. Това, което определена 
държава или общество считат за ключови 
компетентности към настоящия момент или в 
бъдеще (напр. компетентности в областта на чуждите 
езици, уменията за общуване, предприемачеството, 
културата) в рамките на отделните страни и 

общества се различава, като тези разлики могат 
да възникнат и с течение на времето. ЕКР не 
съдържа препратки към специфични, ключови 
компетентности, но може да включва всички 
различни видове ключови компетентности на 
различни нива. Съществуват и редица други, по-общи 
компетентности, сред които “умението да учим” 
или “етични компетентности”, които не са изрично 
включени в ЕКР. Тези характеристики, често наричани 
“мета-компетентности”, не са включени тъй като 
е невъзможно да бъдат разглеждани поотделно от 
други видове знания, умения и компетентности.  
По този начин, те не са включени като допълнително 
измерение, но следва да се разглеждат като 
неразделна част от знанията, уменията и 
компетентностите. Например “умението да учим” 
играе важна роля в усвояването на фактически 
и теоретични знания; етичните компетентности 
са важни за развитието на самостоятелността и 
отговорността.

11. може ли да бъде ползвана Екр за 
класификация на образователни програми 
и професии?

ЕКР не е разработена за целите на класификация 
на образователни програми и професии, а поставя 
акцент върху квалификационните рамки и системи. 
Нивата по ЕКР не отразяват участието в конкретни 
образователни програми или компетентности, 
необходими за извършването на определени задачи, 
или упражняването на определено професионално 
поприще. Разбира се, квалификациите са свързани 
с образованието и обучението, както и със света на 
професионалната заетост, като заемат важно място 
и в ЕКР. Международният стандарт за класификация 
на образованието (МСКО) и Международният 
стандарт за класификация на професиите (МСКП) са 
класификации, специално разработени за целите 
на категоризиране на образованието и професиите. 
Йерархичността на образователните програми 
е частично заложена като елемент на ЕКР (напр. 
квалификация на по-високо ниво в ЕКР вероятно 
ще съответства на по-високо ниво на образование в 
рамките на МСКО) и на по-високо ниво в йерархията 
на професиите (напр. квалификация от по-долно 
равнище на ЕКР вероятно ще кореспондира на 
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професионална дейност, отговаряща на по-долно 
равнище на умения съгласно МСКП). Независимо от 
това, ЕКР поставя основен акцент върху резултатите 
от обучението под формата на знания, умения и 
компетентности, които се разглеждат независимо 
от образователните програми и професионалния 
контекст.

По този начин, ЕКР съставлява нов инструмент, 
който предлага възможност за съчетаване на 
образователните и професионални таксонометрии 
и по определен начин осъществява връзката между 
МСКО и МСКП. 

12. каква е връзката между Екр и рамката 
за Европейското пространство за висше 
образование? 

На европейско равнище, началото на 
разработването на квалификационни рамки 
се полага с квалификационни рамки за 
образователния сектор: Квалификационната 
рамка за европейското пространство за висше 
образование (КР-ЕПВО) е разработена през 1999 г. 
(Декларация от Болоня, дъблински характеристики, 
приети през 2005 г.), докато разработването на 
ЕКР започва едва през 2005 г. Между тези две 
рамки съществуват редица сходства и области на 
припокриване: и двете са метарамки, включват 
широкоспектърно обучение и са разработени с цел 
повишаване на прозрачността на квалификациите в 
рамките на Европа. И двата инструмента се свързват 
с гарантиране на качеството и ползват принципа на 
“оптималното съответствие” при определянето на 
нивата. Те се явяват и израз на ясен стремеж към 
подкрепа на ученето през целия живот и трудовата 
мобилност. 

Въпреки тези очевидни сходства между двете 
рамки, се наблюдават и някои разлики по 
отношение на заложените цели и използваните 
характеристики. КР-ЕПВО цели хармонизация на 
системите, а ЕКР - изграждане на съпоставимост 
между тях: една от основните цели на Болонския 
процес е хармонизацията на европейските системи 
за висше образование, чрез въвеждането на общи 
структури на образователните програми в областта 

на висшето образование (състоящи се от три цикъла 
на обучение). От друга страна, ЕКР не представлява 
инструмент за хармонизация на квалификациите 
или на отделни елементи на квалификационните 
системи, а цели да функционира като инструмент за 
съпоставка, внасящ по-голяма яснота за връзките 
между квалификациите и различните системи. 

За целите на установяване на връзка между тези 
две метарамки, в обяснителните записки относно 
ЕКР се изтъква съвместимостта с КР-ЕПВО. Една 
от основните причини за прякото взаимстване 
на характеристиките на високите нива на ЕКР от 
тези, ползвани в рамките ЕПВО, е стремежът към 
предотвратяване на развитието на две изолирани 
една от друга рамки. По този начин, резултатите от 
обучението на някои нива на ЕКР кореспондират 
на характеристиките на образователния цикъл на 
КР-ЕПВО. На нива 5 - 8 съществува ясна кръстосана 
съотносимост. Така, съответните характеристики 
на образователния цикъл на КР-ЕПВО, разработени 
в рамките на Съвместната инициатива за качество, 
като част от Болонския процес, се считат за 
съвместими с описателните показатели на нива от 
5 до 8 на ЕКР. Въпреки че са използвани различни 
характеристики, и двете рамки се основават на 
общо разбиране на измеренията на напредъка в 
усвояването на знания, умения (приложни умения)  
и модели на професионално поведение. 

Независимо от това, тъй като ЕКР представлява 
всеобхватна рамка и се стреми да включи различни 
форми на обучение (не само на равнище висше 
образование, но и на нивото на придобиване 
на редица професионално-ориентирани 
квалификации), характеристиките са по-широки 
и по-общи, налага се изискването за тяхната по-
широкомащабност в сравнение с дъблинските 
характеристики, използвани за дефиниране на 
нивата на КР-ЕПВО. Това означава, че нивата 
могат да бъдат разглеждани като еквивалентни, 
независимо от това, че характеристиките на 
отделните нива не са едни и същи. Следователно 
нива от 5 до 8 на ЕКР могат да бъдат съвместими 
не само с квалификационните степени, получени 
в рамките на формално обучение в институция 
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за висше образование, но и с професионалните 
умения, придобити в контекста на формално, 
неформално или самостоятелно обучение.

В контекста на КР-ЕПВО, резултатите от обучението 
се разбират като характеристики на това, 
което обучаващото се лице се очаква да знае, 
разбира и прави към края на съответния цикъл. 
Дъблинските характеристики имат отношение към 
следните пет измерения: “знания и разбиране”, 
“използване на знания и разбиране”, “способност 
за преценка”, “общуване” и “умения за учене”. 
Докато първите три измерения, в голяма степен, 
съвпадат с измеренията на знанията и уменията 
на Европейската квалификационна рамка, ЕКР 
не включва изрично ключови компетентности, 
сред които уменията за общуване, или мета-
компетентности, сред които уменията за учене.  
Те са частично заложени по подразбиране във 
всички колони, но са най-видими в колона 
:компетентности (виж също така въпрос 10).

Въпреки различията между характеристиките на 
нивата на ЕКР и дъблинските, характеристиките 
на ниво ЕКР интегрират изцяло болонските 
характеристики, като по този начин са изцяло 
съвместими с тях. 

Например, резултатите от обучението на ниво 
7 на ЕКР включват “специализирани умения 
за разрешаване на проблеми, необходими в 
областта на научните изследванията и/или 
иновациите, с цел разработване на нови знания 
и процедури, както и за интеграция на знания от 
различни сфери”. Аналогично на това, вторият 
цикъл на КР-ЕПВО препраща към “оригиналност 
при разработването и/или прилагането 
на идеи, често в научноизследователски 
контекст”. Или резултатите от обучението 
на ниво 8 на ЕКР включват “демонстриране на 
съществен авторитет, новаторско мислене, 
независимост, научен и професионален 
интегритет и устойчив ангажимент към 
развитието на нови идеи или процеси в 
авангарда на работни или учебни контексти, 
включително научноизследователска дейност”, 

като третият цикъл на КР-ЕПВО препраща към 
“принос чрез оригинална научноизследователска 
дейност, която разширява границите на 
познанието, чрез създаване на творчески 
разработки, някои от които под формата на 
признати в национален и международен аспект 
публикации”, както и умението за “критически 
анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи”. 
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