
На вниманието на  студентите от всички факултети и специалности в 

редовна форма на обучение 

 

 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с развитието на епидемиологичната обстановка в национален мащаб, 

информацията, постъпила от МОН и МЗ, ръководството на УХТ Ви информира за 

следното:  

1. Семестърът за всички факултети и специалности редовно обучение ще  завърши в 

онлайн форма. В момента се актуализират  графиците за онлайн занятия, с оглед да 

завършат до 31.05.2020 г., като ще бъдат компенсирани занятията, пропуснати в периода 

09-27.03.2020 г. Освен реални онлайн занятия, ще бъдат използвани и други форми на 

дистанционно обучение – реферати, задачи, курсови проекти и други по преценка на 

преподавателите. 

2. Заверката на семестъра ще става чрез изготвяне на списъци от страна на водещите 

упражнения преподаватели, включващи наименование на  дисициплината,  имената, 

факултетните номера, специалността  и курса на съответната група студенти. Списъците 

чрез ръководителя на катедра да бъдат изпратени в отдел „Учебен”. След получаване на 

заверка преподавателите ще могат да ви допуснат до изпит и да нанесат оценките в СУРП. 

Физическата заверка в книжките ще се извърши когато е възможно.  

3. По всички дисциплини ще се организират и провеждат дейности и индивидуални 

задачи с характер на текущ контрол. Оформянето на крайните оценки по отделните 

дисциплини ще бъде на база на текущия контрол или на онлайн проведени изпити, по 

преценка на преподавателите. Оценяването на база текущ контрол трябва да е 

приключило към 31.05.2020 година, а изпитите ще се провеждат съгласувано със 

студентите по обявени в сайта на УХТ графици по специалности.  

4.  Поправителна сесия на студенти, редовно обучение,  от всички факултети, 

специалности и курсове за дисциплините, извеждани в летния семестър, ще се проведе  в 

онлайн форма, в периода 01.07.-12.07.2020 г. 

5. Ликвидационна сесия на студенти от всички факултети и специалности, редовно и 

задочно  обучение, ще се проведе в  онлайн форма, в периода 24.08.-06.09.2020 г. 

6. Преддипломните стажове за студентите от 4-ти курс и 5-курс, специалност 

„Технология на ферментационните продукти” ще се организират, проведат и защитят с 

оценка по решение на съответните катедрени съвети. При възможност стажовете може да 

се провеждат във фирми от съответния бранш, при досегашните условия. При липса на 

такава възможност, ще се предвидят други разработки, реферати, описание на 

технологични схеми, апарати, възли, линии и други, по преценка на катедрата и стажа да 

се извърши при онлайн условия. Студентите ще бъдат уведомени за решенията на 

катедрените съвети за начина на провеждане на преддипломния стаж. И в двата случая 



защитата и отчитането на преддипломните стажове да става пред комисия, включваща 

преподавателите от специалността/ специализацията в катедрата, съгласно Правилника  за 

организацията  и провеждането на учебна практика, сезонен и преддипломен стаж на 

студенти в УХТ. Всички преддипломни стажове и техните защити трябва да приключат до 

31.08.2020 г. 

7. Сесията с държавните изпити се предвижда да  се проведе присъствено в периода 

23.09. и 30.09.2020 г. по график, обявен в отдел „Учебен” и на сайта на УХТ.  Правата на 

студентите, чиито двугодишен срок след семестриално завършване изтича в края на месец 

юни, се удължават автоматично до планираната сесия за държавен изпит. 

8. Намеренията на ръководството на УХТ са началото на следващата учебна година на 

ОКС „Бакалавър” да бъде в началото на месец октомври 2020 година. 

9. Кандидатстването за ОКС „Магистър” се предвижда да стане в периода 5-16.10.2020 

година , а началото на учебните занятия за тази ОКС се предвижда за втората половина 

на месец октомври 2020 г. 

 

 Моля да следите сайта на УХТ, където своевременно ще получавате 

информация за предстоящи събития и дейности, както и промени, наложени от 

динамичността на обстановката. 

 

 

От ръководството на УХТ 

 


