
Организация  
 на учебен процес  през летния семестър на учебната 2020/2021 година 

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

А.  ОКС „Бакалавър“” 

 

1. Аудиторният учебен процес се провежда хибридно както следва: 

1.1.  Лекции и семинарни упражнения – онлайн в съответните 

платформи по разпис в периода: 

- За 4-ти курс от всички факултети и специалности – в периода 08.02-

05.03.2021 година (4 седмици); 

- За 1, 2 и 3-ти курс от всички факултети и специалности – в периода 

08.02-19.03.2021 г.  (6 седмици); 

- По решение на КС е допустимо по отделни дисциплини част или 

всички упражнения да бъдат изведени онлайн; 

 

1.2. Практически  упражнения – присъствено, при спазване на 

противоепидемични мерки, по разпис, в периода: 

- За 4-ти курс от всички факултети и специалности – в периода 08.03-

17.04.2021 година (6 седмици); 

- За 1, 2 и 3-ти курс от всички факултети и специалности – в периода 

22.03-29.05.2021 г.  (9 седмици); 

- Разписът се изготвя за присъствени упражнения. При наличие на 

административни актове, забраняващи присъствени занятия, упражненията се водят 

онлайн по направения разпис до възможност за водене на присъствени часове.  

- Ваканция – (от 30.04.2021 г. до 08.05.2021 г.) – неучебно време 

2. Заверки – по стандартния начин в студентски книжки, в това число и за 

дисциплини, изведени онлайн.  

3. Изпити –  Присъствено, съгласно График за учебния процес, редовна- за 4-

ти курс от 19.04.2021 г. до 09.05.2021 г., за 1-ви, 2-ри и 3-ти курс от 31.05.2021 г. до 

20.06.2021 г. При наличие на административни актове, забраняващи присъствени 

мероприятия - провеждане на онлайн изпити съгласно ПРОЦЕДУРА за провеждане на 

онлайн изпити, в условията на извънредно положение.  

4. Провеждане на практики – залагат се в разписа в периода на 

присъствените  упражнения. Ако  не е възможно да се вземат в този период или част от 

тях, се организира взимането им в периода юли – август.  

5. Преддипломен стаж - 4 седмици (от 10.05.2021 г. до 05.06.2021 г.) – 

присъствено,  защита – присъствена, при спазване на противоепидемични мерки. Да се 

работи отсега по организирането на стажа. При абсолютна невъзможност – онлайн –стаж, 



разработват се реферати, презентации, онлайн защита. Краен срок за провеждане и 

защита на стажа – 13.06.2021 г. 

6. Дипломиране: 

- Държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) – І-ва сесия за 

редовни студенти – от 28.06.2021 г. до 03.07.2021 г. 

- Държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) – ІІ-ра сесия 

(поправителна) за редовни студенти – от 27.09.2021 г. до 02.10.2021 г 

 

 

Б.  ОКС „Магистър” 

1. Обучение – хибридно, преимуществено присъствено. 

2. Лекции –по разработените разписи, онлайн при големите групи, присъствено  

или онлайн при малките групи (по договорка със студентите), при спазване на 

противоепидемични мерки. 

3. Семинарни упражнения  - в онлайн форма с повишена интерактивност и 

участие на студентите. 

4. Практически упражнения – присъствено при спазване на 

противоепидемични мерки.  

5. Заверки – по общоприетия начин, в студентски книжки. 

6. Изпити – съгласно График за учебния процес, в периода от 19.04.2021 г. до 

09.05.2021 г. присъствено, при спазване на противоепидемични мерки. При наличие на 

административни актове, забраняващи присъствени мероприятия - провеждане на онлайн 

изпити съгласно ПРОЦЕДУРА за провеждане на онлайн изпити, в условията на 

извънредно положение. 

7. Преддипломен стаж - 4 седмици (от 10.05.2021 г. до 05.06.2021 г.), 

аналогично на ОКС „Бакалавър” 

 

 


