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УКАЗАНИЕ   

 

За организацията и провеждането  

на учебните занятия и изпитните сесии  

за студентите от ОКС „Бакалавър“- задочна форма на обучение 

и ОКС „Магистър“  

през учебната 2020/2021 година:  

 
1. Учебните занятия за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочна форма на 

обучение – 2, 3 и 4 курс и ОКС „Магистър“ ще се провеждат от дистанция 

чрез използването на електронната платформа Blackboard.  

 

2. Учебните занятия за студентите от ОКС „Бакалавър“ - задочна форма на 

обучение –  1 курс ще започнат присъствено на 31 август 2020 година, 08:30 

часа в зала 1208 за инструктаж и среща с Ръководството на Факултета по 

педагогика. 

 

3. Годишната ликвидационна сесия през месец септември 2020 година ще се 

провежда от дистанция чрез използването на електронната платформа 

Blackboard.  

- На годишната ликвидационна сесия през месец септември 2020 година ще се 

явят студентите с условни изпити от минали години с индивидуални 

протоколи;  

- При въпроси студентите да се свържат със съответните преподаватели или 

инспектор Учебен отдел. 

 
4. Държавната изпитна сесия ще се провежда присъствено (държавен 

теоретичен изпит и защита на дипломна работа) през месец септември 2020 

година по утвърдения календарен график, при спазване на всички 

противоепидемични мерки, утвърдени от Министъра на образованието.  

 

5. Държавните практически изпити ще се провеждат присъствено през 

месец октомври 2020 година, по предварително обявен график.  
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6. Приключване на семестъра 

- За всички студенти във Факултета по педагогика отпада изискването за 

заверка на семестъра чрез подпис в студентската книжка.  

- Допускането до семестриален изпит ще се извършва след изпълнение на 

определените в учебната програма по съответната дисциплина задължения, 

които се осъществяват от дистанция.  

 

7. Приемът на документи за обучение по магистърски програми за учебната 

2020/2021 година ще се извършва при секретаря на Факултета по педагогика в 

УК- 1, кабинет 1415. При необходимост могат да се използват възможностите 

за подаване на документите по електронната поща на email fped@swu.bg . 

 


