Организация на учебния процес със студенти в ОКС „Бакалавър“, обучаващи се
по индивидуален план с разрешение на декана на Факултета по педагогика

Условия за разрешаване на обучение по индивидуален план:
1) успех – най-малко Добър 3,50;
2) до 2 невзети изпита само от предходната учебна година;
3) бременни и майки с деца до 6 години (Ако и двамата родители са студенти, до
навършване на 6-годишна възраст на детето облекченият режим на обучение може да
се ползва само от единия от родителите Чл. 57. /2/ (Изм. – м. 09. 2016 г.);
4) болест на родител или инвалидност над 70%;
5) студентите, които са сираци, инвалиди с трайни увреждания и намалена
работоспособност, военноинвалиди и военнопострадали, лица, отглеждани до
пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа,
6) диспансеризирани;
7) изявени спортисти,
8) работа на студента по специалността;
9) студенти в редовна форма на обучение, които работят по трудов договор, и други,
определени с решение на Академичния съвет, имат право на специални облекчения,
Югозападен университет „Неофит Рилски” регламентирани в закона, правилниците на
висшето училище и с решение на Академичния съвет;
10) броят на студентите с разрешение за обучение по ИП да не бъде по-голям от 25% от
общия брой студенти в съответната специалност.
Условия за обучение:
1) обучението се осъществява със студентите в задочна форма на обучение, когато има
такава по съответната специалност;
2) съвместно обучение със студентите в задочна форма на обучение по общи дисциплини,
когато са налице такива, и в съответствие с предвидените форми и изпити;
3) при несъответствие в хорариума на дисциплините за задочна и редовна форма на
обучение над 20%, да се предвидят допълнителни задачи за студентите на ИП;
4) посещаемост - не по-малко от 50% от занятията и индивидуален график за явяване на
изпити, съгласуван с преподавателя и ръководителя на основното звено ( Чл. 57. /1/
Изм. – м. 09. 2016 г.);
5) изпитите по дисциплините да бъдат полагани при преподавателя, който е чел лекциите
в задочната форма на обучение, но с графика за студентите в редовна форма на
обучение;
6) практическите занятия - „практически упражнения, тренинги, практикуми, текуща и
преддипломна практика не могат да бъдат редуцирани и се провеждат със студентите в
редовна форма на обучение;
7) Студенти, които работят по специалността, могат да се освобождават от преддипломен
стаж/практика и се явяват само на практически държавен изпит, ако такъв е предвиден
в учебния план. Чл. 46. /1/ (Доп. – м.09.2016 г.) /2/ Обстоятелствата по ал. 1 се
удостоверяват с уверение, издадено по надлежния ред от съответната институция, а
решението се взема от ръководителя на основното звено.
8) в случай на предвидени текущи оценки по дисциплината, студентите с разрешение за
обучение по ИП да бъдат включени в съответни изпитни протоколи;

9) студенти с разрешение за обучение по ИП се допускат до изпит след заверка от
инспектор в УО.

Относно заверяване на семестър и допускане до изпитна сесия:
1. Студентите първокурсници се допускат до изпитна сесия за зимния семестър без
заверка на семестъра. (Чл. 59 /2/ (Нова – м.09.2016 г.)
2. За студентите в магистърски програми и в задочна форма на обучение не се изисква
заверка срещу подпис от преподавателя.

