
1 

 

Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на кореспондентски принцип  

на 03.09.2020 г. 

(Протокол № 17) 

 

 

1. Обучението в задочна форма през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 

ще стартира присъствено. Преподавателите, които не са на щат в университета, могат 

по желание да проведат лекциите си в електронна среда. Упражненията по съответната 

дисциплина ще са присъствени. Заверка ще се получава за упражненията. 

2. Обучението в редовна форма ще бъде организирано в следния ред: 

- Лекциите ще се провеждат в електронна среда. Упражненията ще са 

присъствени и задължителни; 

- Препоръчва се използването на официалната електронна платформа на 

университета Блекборд. Няма да се ограничава използването и на други платформи; 

- Заплащането за наднормен час ще е без редукция; 

- По преценка на лектора е възможна и смесена форма на обучение – 

присъствена и в електронна среда. Присъствените часове за лекции се уточняват със 

студентите в хода на практическите занятия; 

- По преценка на асистента, част от материала, предвиден за семинарни 

упражнения, вкл. и за езиковото обучение, може да бъде упражняван и в електронна 

среда; 

- Заверка на семестъра се получава след изпълнение на задачите за упражнения 

и отчитане на присъствията. От преподавателите ще се изисква отчитане на 

проведените занятия в електронна среда и присъствено, както и отчитане на 

присъствията на студентите; 

- Семестриалните и държавните изпити ще са присъствени; 

- На чуждестранните студенти, които са възпрепятствани да пътуват до 

страната, ръководителите на катедрите ще организират изцяло обучение в електронна 

среда; 

- В седмичната програма лекциите ще бъдат планирани в началото на седмицата 

през първите 2 или 3 дни. След тях през следващите дни ще следват упражненията, 

като по възможност ще се избягва струпване на студенти от различни специалности; 

- За всяка специалност седмичната програма ще бъде изработена от съответния 

експерт в Учебно-информационния център със съдействието на деканите и 

ръководителите на катедрите.  

 

  


