
Писмо ОТносно дистанционния учебен процес във ФНОИ

Скъпи колеги, приятели,
Ситуацията, в която се намираме, е сложна и никак не лека. Поради тази

причина  всеки  от  нас  трябва  да  положи допълнителни  усилия,  за  да  можем
всички да се адаптираме към новата реалност и да не позволяваме учебният
процес  в  нашия  Факултет  да  се  нарушава  и  спира,  като  правим това,  което
винаги сме правили – да работим за нашите студенти, да се подкрепяме и да
вървим напред заедно, въпреки трудностите, които животът по един или друг
начин ни изпраща. 

Независимо от очертаващия се труден финал на тази учебна година, то
вярвам, че с общи усилия ще успеем да преодолеем препятствията по пътя. Към
момента,  моля  да  имате  предвид  следните  разяснения във  връзка  с
провеждането на дистанционния учебен процес във ФНОИ: 

1. Във  връзка  със  Заповед  на  Ректора  №  РД-19-140/18.03.2020г., е
необходимо всички преподаватели и студенти да ползват системата за
електронно  обучение  Мудъл  на  СУ  „Св.  Климент  Охридски“
(https://elearn.uni-sofia.bg),  до  която  имат  достъп  с  потребителското  си
име  и  парола  от  Системата  за  управление  на  студентска  информация
(СУСИ).

2. Академичните  дисциплини  от  учебни  планове  на  бакалавърски
специалности и магистърски програми към ФНОИ, задочно и редовно
обучение, планирани по разпис за месеците март и април, както и до 10
май включително (според към момента актуалната Заповед на Ректора №
РД-19-143/23.03.2020г.),  е  необходимо да се  проведат в неприсъствена
форма,  при  осигуряване  от  преподавателите  на  учебни  ресурси  и/или
онлайн дейности в платформата Мудъл, като в допълнение е възможно
да бъде използвана и  подлежаща на документиране  комуникация  чрез
други електронни средства. Учебното съдържание е необходимо да бъде
адаптирано за неприсъствена форма на обучение, като същевременно да
отговаря на броя на заложените в учебния план часове. Имайки предвид
извънредната ситуация и дистанционната форма на общуване, допустими
са отклонения от одобрения преди началото на семестъра разпис, които
преподавателите е необходимо да водят като отчет.

3. Преподавателите,  чиито  дисциплини  цялостно  или  частично  е
невъзможно/неудачно да бъдат проведени неприсъствено, е необходимо
в  най-кратък  срок  да  напишат  имейл  до  инспекторите  на  катедри,
посочвайки  дисциплината,  бакалавърската  специалност/магистърската
програма,  броя  часове  лекции/упражнения  с  уточнение  дали
невъзможността  важи  за  целия  курс  или  само  за  упражненията  или
отделни часове от хорариума; името на преподавателя-титуляр; името на
асистента (ако има такъв), както и аргументация в няколко изречения на
невъзможността  за  провеждане  на  дистанционно  обучение.

https://elearn.uni-sofia.bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zapoved_na_rektora_na_sofijskiya_universitet_s_cel_ogranichavane_na_opasnostta_ot_razprostranenie_na_covid_19_koronavirus2


Инспекторите  на  катедри  изпращат  в  прикачени  файлове  обобщената
информация  от  всяка  катедра  до  Деканското  ръководство,  което  дава
обратна връзка как би могло да се процедира във всеки един конкретен
случай,  в  зависимост  от  характера  на  изтъкнатите  причини -  дали ще
бъде оказана подкрепа на преподавателя за дистанционното реализиране
на  часовете  или  ще  се  прибегне  до  изготвянето  на  план-график  за
отложено взимане на часовете, след изтичане периода на неприсъствено
обучение.

4. Инспекторите на катедри е необходимо да запознаят външните за ФНОИ
преподаватели  в  екипи  на  бакалавърски  специалности  и  магистърски
програми през  текущия летен  семестър  с  информацията  в  настоящето
писмо, както и да им съдействат в процеса на осигуряване на достъп до
СУСИ.

5. Изпитите от настоящата сесия на студентите от задочно обучение ще се
проведат дистанционно, като адаптираната за провеждане неприсъствена
форма е необходимо да бъде навреме уточнена от всеки преподавател
чрез имейл на електронната поща на дадения курс, като е необходимо
Ръководителите  на  катедри  да  осигурят  информацията  за  общите
електронни  адреси  на  курсовете  и  да  я  предоставят  на  съответните
инспектори  на  катедри.  Ако  спецификата  на  дадена  дисциплина  не
позволява  дистанционна  форма  на  оценяване,  допустимо  е  подобни
изпити да бъдат отложени за юнската сесия на академичната 2019/2020,
като  за  целта  тези  преподаватели  възможно  най-скоро  да  пишат  до
инспектора на катедрата, която обслужва дадената специалност. Той от
своя страна е необходимо да уведоми Деканското ръководство, и след
получената  обратна връзка,  е  необходимо студентите  своевременно да
бъдат уведомени, в случай, че е утвърдено отлагане на изпита за юнската
сесия. 

6. Чуждестранните  Еразъм  студенти,  зачислени  към  ФНОИ  през летния
семестър на  академичната  2019/2020г.,  са  информирани,  че  учебният
процес продължава в неприсъствена форма, както и че е необходимо да
пишат  на  електронната  поща  на  преподавателите,  в  чиито  курсове  за
записани. Тези преподаватели, от своя страна, е необходимо в отговор да
изпратят  на  Еразъм  студентите  учебни  ресурси  и  имайки  предвид
променените обстоятелства, да доуточнят с тях формата на оценяването.

7. Във  връзка  със  Заповед  на  Ректора  №  РД-19-139/13.03.2020г. и
последвалите я Заповед на Ректора  № РД-19-140/18.03.2020г. и  Заповед
на  Ректора  №  РД-19-143/23.03.2020г.,  провеждането  на  държавните
изпити и защитите на дипломните работи от мартенската сесия се отлага
за неопределено време. 

8. Информация  за  начина  на  провеждане  на  ликвидационната  сесия  на
четвъртокурсниците,  както  и  относно  тяхната  стажантска  практика,
очаквайте в следващо писмо на Декана.
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9. Информация относно учебния дистанционен процес при докторантите,
възможностите и условията за провеждане на предварителни обсъждания
на докторски дисертации в катедрите,  както и  на  публичните защити,
очаквайте в следващо писмо на Декана.

10. С оглед  на  възможността  за  дистанционно  попълване на  протоколи и
извършване  на  други  административни  дейности  в Системата  за
управление  на  студентска  информация  (СУСИ) е  необходимо
преподавателите и служителите от „Учебен отдел“, които все още нямат
сертификат  за  отдалечен  достъп,  да  направят  заявка  за  такъв,  като
изпратят  следната  информация  на  електронен  адрес
ca  _  problems  @  ucc  .  uni  -  sofia  .  bg   -  три  имена,  факултет,  длъжност,  ЕГН  и
телефон за връзка.

11. При  възникване  на  въпроси,  свързани  с  подкрепата,  организацията  и
провеждането на дистанционния учебен процес, моля да се обръщате към
следните посочени лица:
- Въпроси, свързани с издаване/подновяване на пароли за достъп, както

и  други  въпроси,  свързани  СУСИ:  инспектор  Милка  Белева
(електронна  поща:  m.beleva@fppse.uni-sofia.bg)  и  Ася  Йорданова
(електронна поща: a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg);

- Въпроси, свързани с техническата подкрепа на профилите в Мудъл -
гл. ас. д-р Иван Душков (електронна поща: idushkov@uni-sofia.bg);

- Въпроси, свързани с използването на Мудъл като обучителна среда:
доц.  д-р  Николай  Цанев  (електронна  поща:  n.tsanev@fppse.uni-
sofia.bg)  и  гл.  ас.  д-р  Любка  Алексиева  (електронна  поща:
l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg);

- Въпроси, свързани с организацията и протичането на дистанционния
учебен процес на студентите-бакалаври -  проф. дн Радослав Пенев
(електронна поща: rpenev@uni-sofia.bg);

- Въпроси, свързани с организацията и протичането на дистанционния
учебен процес на студентите-магистри и Еразъм студентите - доц. дн
Розалина Енгелс (електронна поща r.engels@fppse.uni-sofia.com)

- Въпроси, свързани с организацията и протичането на дистанционния
учебен  процес  на  докторантите,  СДК  и  ПКС  -  доц.  дпн  Милен
Замфиров (електронна поща: m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg)

- Други въпроси, възникнали в хода на дистанционния учебен процес:
доц. дпн Милен Замфиров, Декан на ФНОИ.

Декан на ФНОИ:
доц. дпн Милен Замфиров

24.03.2020г.
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