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        ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КАТЕДРИ

        ДО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И     

        СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФНОИ

РЕШЕНИЯ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФНОИ 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД–19-179 /21.05.2020 НА РЕКТОРА 

НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1.  Oбучението на  студентите  от  всички специалности,  бакалавър и магистър,  да

продължи до края на семестъра дистанционно.

2. Всички  семестриални  изпити  за  редовно  и  задочно  обучение  да  бъдат

проведени дистанционно от 08.06.2020 г. до 03.07.2020 г., като за целта се възлага

на  инспектор  Емилия  Вълчева  в  срок  до  03.06.2020г.  да  подготви  съответния

график, който да бъде обявен на сайта на Факултета, като освен датата и часа на

провеждане  на  изпита,  да  бъде  уточнено  как/къде  ще  бъде  проведен  изпита

дистанционно - в Мудъл, по и-мейл и т.н.

3.  Поправителната  септемврийска  сесия  във  ФНОИ  да  се  проведе

дистанционно  от  31.08.2020  г.  до  13.09.2020  г.,  както  юнската  сесия.  За

провеждането на септемврийската поправителна сесия е необходимо също да бъде

изготвен график, който да бъде обявен на сайта на Факултета.

4. Допълнителната  поправителна  сесия  на  студентите  от  4  курс, редовно  и

задочно обучение, дипломиращи се през 2020 г., да се проведе  дистанционно от

04.06.2020 г. до 16.06.2020 г. Подробности относно процедурата по издаването на

протокол за изпит са качени на уебстраницата на ФНОИ. Графикът за тази сесия ще

бъде изготвен в срок до 03 юни 2020 г. и своевременно да бъде обявен на сайта на

Факултета.

5. Всички преподаватели се задължават да внесат в системата СУСИ оценките от

семестриалните  изпити  от  юнската  сесия на  студентите  редовно  и  задочно

обучение до 5 дни след провеждане на изпита.
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6. Нанасянето в главната книга на оценките за 1, 2 и 3 курс, ще се осъществява

от преподавателите от 01.09.2020 г.  До 13.09.2020 г.  по допълнително уточнен

график.

7. В  срок  до  09.06.2020  г.  ръководителите  на  студентските  практики  на

четвъртокурсниците  и  дипломиращите  се  студенти  от  ОКС  „Магистър“  е

необходимо  да  внесат  в  главните  книги  оценките  от  преддипломните

практики, при спазването на предварително изготвен график.

8.  Ръководителите  на  катедрите,  съвместно  с инспекторите  „Учебна  дейност“ в

катедрите,  се  задължават да  създадат  организация  за  нанасяне на оценките  от

семестриалните  изпити  от  летния  семестър  на  уч.  2019/2020  г.  в  главните

книги  от  страна  на  преподавателите  на  дипломиращите  се през  м.  юли

студенти в ОКС „магистър“.

9. С изключение на държавните практико-приложни изпити на специалностите към

катедра НУП (като за специалност ПНУП това се отнася само за частта, свързана с

началното  училище),  които  ще  се  проведат  присъствено,  всички  останали

държавни  практико-приложни  изпити  ще  бъдат  проведени  неприсъствено

през Мудъл.

10.  Провеждането  на  писмените  държавни  изпити във  ФНОИ  да  бъде

осъществено при следната организация:

-  Инспекторите  „Студенти“  до  19.06.2020  г.  са  задължени  да  изготвят  всички

справки на студентите, на които предстои да се дипломират през м. юли 2020 г.;

-  От 22.06.2020 г.  до 30.06.2020 г.  студентите,  които ще се явяват на държавни

изпити през м. юли 2020 г. подават електронно на и-мейла на съответния инспектор

„Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит. След направена справка от

страна на инспектора „Студенти“  за студентското положение и установяване,  че

няма  липсващи  оценки,  инспекторът  потвърждава  писмено,  чрез  и-мейл  до

студента,  че  заявлението  е  прието  и  може  да  се  яви  на  държавен  изпит.

Представянето на снимките на съответния инспектор „Студенти“ за изготвянето на

дипломите ще бъде в деня на държавния изпит;

- В срок от 1.07.2020 г. до 3.07.2020 г. се изготвят протоколите от инспекторите

„Студенти“ за провеждането на държавните изпити;
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-  По  предварително  изготвен  график  от  6.07.2020  г.  започват  да  се  провеждат

писмените  държавни  изпити  по  специалности,  при  спазване  на  санитарно-

хигиенните изисквания, като изпитите ще се провеждат през ден, за да може да се

дезинфекцира сградата. Всеки студент ще бъде длъжен да носи лични предпазни

средства  –  маска  и  ръкавици.  Графикът  ще бъде обявен на  сайта  на  ФНОИ до

29.05.2020 г.

11. Защитите  на  дипломните  работи  да  бъдат  проведени  присъствено, като

бъдат  включени  и  дипломните  работи  от  отложената  мартенска  сесия.  До

28.05.2020 г. да бъде изготвен график за провеждането на процедура за проверка на

оригиналността на новоподадените дипломни работи. Предвижда се защитите на

дипломните работи да бъдат проведени последни от цикъла държавни изпити през

тазгодишната юлска държавна изпитна сесия във ФНОИ.

12. Предварителното обсъждане на докторски дисертации в катедрите  да се

провежда  дистанционно,  във  виртуална  класна  стая  в  Мудъл,  като  за

доказателствен материал се записва цялото обсъждане.

13. Публичните защити на български граждани, които са на територията на

страната,  да  се  осъществяват  присъствено,  при  спазване  на  санитарно-

хигиенните изисквания и изискуемия минимум на присъстващи членове на

научните  журита.  С оглед  на  наближаването  на  удължените  крайни  срокове  и

ненатовареността на сградата откъм присъствие на студенти и преподаватели, петте

отложени  публични  защити  на  дисертанти  от  ФНОИ  ще  се  проведат  през

седмицата,  започваща  от  (25)-26.05.2020  г.  по  обявен  на  сайта  на  университета

график.  За  чуждестранните  докторанти,  на  които  е  вече  обявена  официална

защита, след отпадане на карантината, защитите да се провеждат присъствено.

14. Кандидат-докторантският  изпит  за  български  граждани  да  се  проведе

присъствено, а за чужденците ще бъде решено допълнително.

15. Съгласно  Заповед  №  РД-19-179/21.05.2020  на  Ректора,  кандидат-

докторантските  изпити  по  чужд  език  ще  се  проведат  чрез  дистанционни

средства,  а  докторантските  минимуми  по  чужд  език  за  втората  година от

индивидуалния учебен план ще бъдат отложени.
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16.  Съгласно  Заповед  №  РД-19-179/21.05.2020  на  Ректора,  до  14.06.2020  г.  се

забранява  провеждането  на  масови мероприятия в  Софийския  университет

„Св.  Климент  Охридски“, включително  конференции,  дискусии,  публични

лекции,  представления,  концерти  и  други  културни  събития,  спортни  прояви,

промоции за връчване на дипломи, академичен съвет,  комисии и работни групи,

катедрени  и  факултетни  съвети  и  събрания  и  др.  Неотложните  решения  на

академичния, катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно.

Събитията,  които  не  могат  да  бъдат  отложени  или  е  невъзможно  да  не  бъдат

проведени, се провеждат  след писмено съгласуване с ректорското ръководство

при заетост на местата до 30 % от общия капацитет.

17.  До 29.05.2020 г.  предстои да  бъде  уточнен режимът и  организацията  на

работата със студенти във филиалната библиотека на ФНОИ.

ДЕКАН НА ФНОИ: 
25.05.2020г.                                                               /ДОЦ. ДПН МИЛЕН ЗАМФИРОВ/
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