
 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 

ЗАПОВЕД 

№ 32 

 

Благоевград, 16. 03. 2020 година 

 

 

 

На основание Заповед на ректора на Югозападния университет 

''Неофит Рилски'' във връзка с усложняващата се епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 

  

НАРЕЖДАМ: 

 

 

1. До 29.03.2020 година учебните занятия за студентите от всички 

специалности от ОКС-бакалавър, редовно обучение и за студентите от 

всички магистърски програми във Факултета по педагогика да 

продължат неприсъствено – онлайн, чрез налични платформи за 

електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и 

студенти.  

Отговорници – ръководители на катедри. 

2. При отчитането на проведените онлайн учебни занятия да се 

представи съответен доказателствен материал на електронен носител – 

лекции, РР-презентации по теми от лекционни курсове, тестове, статии, 

учебници и учени помагала, учебни задания за студентите, конспекти 

по съответните дисциплини и други, които ще бъдат публикувани и на 

платформите за online-обучение на университета при максимално 

съблюдаване на авторските права.  

Отговорници – ръководители на катедри.   

3. Всички членове на академичния състав, които вече имат 

регистрирани профили и публикувани ресурси на електронната 
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платформа Blackboard, да ги осъвременят и да ги предоставят за 

ползване от студентите.  

Отговорници – ръководители на катедри. 

4. След възстановяване на обичайното провеждане на присъственото 

обучение, за непроведените, включително и онлайн учебни занятия, да 

бъдат изготвени нови графици по катедри.  

Отговорници – ръководители на катедри. 

5. Текущата педагогическа практика и преддипломната педагогическа 

практика на студентите от Факултета по педагогика да продължат 

неприсъствено – онлайн, като се пристъпи към дистанционно 

изпълнение на задачите.  

Отговорници – отговорници на практиките. 

 

Във връзка с организацията на неприсъствените учебни занятия 

 

ВЪЗЛАГАМ: 

 
-на инспекторите на учебни отдели да изготвят списъци на груповите 

отговорници на студентите по специалности с актуални връзки за 

контакт (имейли). 

Срок – 17.03.2020 г.  

-на техническите секретари на катедри да сведат списъците на 

груповите отговорници на студентите до знанието на целия академичен 

състав на факултета.  

Срок – 17.03.2020 г.        

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Даниела 

Томова – заместник-декан по образователните дейности и 

акредитацията.     
 

                                                                                            

                                                          Доц. д-р Янка Стоименова (п) 

                                                          Декан на Факултет по педагогика 

 


