
Уважаеми Колеги,

Бих искал да Ви информирам за някои решения,  които бяха взети от Деканския

съвет на ФНОИ в заседания на 30 март, 2020 г. и 31 март, 2020 г.:

1. Държавният  писмен  и  практико-приложен  изпит  от  изпитна  сесия  март

2020 г., както и защитите на дипломни работи на студентите-магистри, сесия

март  2020  г.  (отсрочени  за  09.04.-10.04.2020  г.)  се  отлагат  до  приключване

периода  на  неприсъственото  обучение  в  СУ  „Св.  Климент  Охридски“.  В

максимално кратък срок след възстановяване на присъствените учебни занятия

ще бъде обявен новият график за провеждането им.

2. Ликвидационна сесия за четвъртокурсници (01.04. - 12.04.2020 г.) се отлага

до  приключване  периода  на  неприсъственото  обучение  в  СУ  „Св.  Климент

Охридски“.  В максимално кратък срок след възстановяване на присъствените

учебни занятия ще бъде обявен новият график за провеждането му. 

3. Във връзка  с  настоящата  априлска  сесия на  студентите  задочно обучение,

където  това  е  възможно,  изпитите да  се  проведат  дистанционно,  като

адаптираната  за  провеждане  неприсъствена  форма  е  необходимо  да  бъде

навреме уточнена от всеки преподавател чрез писмо на електронната поща на

дадения  курс.  Ако  спецификата  на  дадена  дисциплина  не  позволява

дистанционна  форма  на  оценяване,  допустимо  е  подобни  изпити  да  бъдат

отложени  за  периода  след  възстановяване  на  присъствените  учебни  занятия.

Инспекторите на катедри да се свържат с преподавателите и  до 7 април 2020г.

(вторник) да  изготвят  списък  с  дисциплините  и  съответните  преподаватели,

изпитите  по  които  се  отлагат  за  допълнително  обявена  официална  сесия  за

периода след възстановяване на присъствените учебни занятия. Списъците да

бъдат изпратени и одобрени от Деканското ръководство, след което да бъдат

публикувани  на  сайта  на  ФНОИ,  като  преподавателите  имат  ангажимента

своевременно да са уведомили студентите.

4. Имайки предвид особената значимост на въпроса за законосъобразността на

трансформирането  на  държавните  практики  в  неприсъствена  форма,

членовете  на  ДС  на  ФНОИ  решиха  да  бъде  отправено  запитване  до

Ректорското ръководство, в което да бъдат потърсени отговорите на някои от

възникналите  въпроси,  както  и  най-вече  да  бъде  получено  потвърждение,  че
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стажантската  практика  на  четвъртокурсниците  във  ФНОИ  може  да  бъде

проведена в алтернативни неприсъствени форми, предложени от Катедрите.

5. Държавната изпитна сесия за бакалаври - юни 2020 г. ще бъде потвърдена и

планирана след като бъдат възстановени официално присъствените занятия в СУ

„Св. Климент Охридски“. 

6. Предложенията за комисии за държавните изпити се отлагат за уточняване и

гласуване  в  максимално  кратък  срок  след  възстановяване  на  присъствените

учебни занятия.

7. Подготовката на екипите за зимен семестър на учебната 2020/2021 год. се

отлага за уточняване и гласуване в максимално кратък срок след възстановяване

на присъствените учебни занятия.

8. Деканското  ръководство  ще  осигури подкрепа  при  изготвянето  на  план-

сметките на всяка една магистърска програма.

9. Дистанционно  провеждане  на  лекции  и  упражнения  в  магистърските

програми:  там  където  това  е  възможно,  лекциите  и  упражненията  в

магистърските програми, планирани за летен семестър на 2019/20 академична

година, да  бъдат  проведени  дистанционно.  Ако  спецификата  на  дадена

дисциплина  не  позволява  дистанционна  форма  на  провеждане,  допустимо  е

подобни  лекции  и/или  упражнения  да  бъдат  отложени  след  приключване  на

неприсъствения за СУ „Св. Климент Охридски“ период. За целта е необходимо

да  бъде  изпратено  писмо  до  доц.  дн  Розалина  Енгелс  с  информация  за

конкретните  часове  и  необходимата  аргументация  в  срок  до  7  април  2020г.

(понеделник). След  разглеждането  на  заявлението  от  Деканския  съвет,

преподавателят  има  ангажимент  да  уведоми  студентите,  както  и

администриращия програмата инспектор, който да регистрира информацията в

специален списък, който своевременно да бъде публикуван на сайта на ФНОИ. 

10. Относно обучението на докторантите в курсове според индивидуалния им

план: имайки  предвид  спецификата  на  учебния  процес  при  докторантите,  и

особено отчитането им на едногодишна база, всички курсове за докторанти да се

планират за есента на 2020 г.  

11. Съгласно  решение  на  ДС  на  ФНОИ  от  30.03.2020  г.:  Онлайн катедрените

съвети  могат  да  разглеждат  и  приемат  атестации  за  работата  на

докторантите,  заявления  до  Ректора  за  отчисляване  с  право  на  защита,



индивидуални планове за работа на докторантите и предложения за теми за

дисертации.

12. Съгласно  решение  на  ДС  на  ФНОИ  от  30.03.2020  г.:  Временно  се  спират

всички процедури по предварително обсъждане на докторски дисертации в

първичното звено, както и публични защити на докторски дисертации до

възстановяване на присъствения учебен процес в СУ „Св. Кл. Охридски.

13. Съгласно  решение  на  ДС  на  ФНОИ  от  30.03.2020  г.:  За  времето  на

извънредното  положение  се  преустановява  подаването  и  приемането  на

документи по обявените конкурси за заемане на академични длъжности до

възстановяване на присъствения учебен процес в СУ „Св. Кл. Охридски.

14. Научно-практическата конференция „Образование и изкуства: традиции и

перспективи“, посветена на  80-годишнината  от рождението на  проф.  Георги

Бижков  и планирана за 15 и 16 май 2020 г., се отлага за есента на 2020 г.

БЪДЕТЕ  ЗДРАВИ!

                

 доц. дпн  М. Замфиров,

            Декан на ФНОИ

02.04.2020г.

                                                  


