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ИЗИСКВАНИЯ
на катедра „Автоматизация на инженерния труд ", СФ на УАСГ
ОТНОСНО: Задължения на студентите за заверка на учебните семестри
и право за полагане на изпит
1. Присъствието и участието на студентите в лекциите и упражненията,
включени в семестриалната програма на катедрата е задължително.
Студентите са длъжни да посещават редовно учебните занятия с
административно определените учебни групи и преподаватели.
2. Студентите трябва да работят ритмично в часовете за упражнения и да
изпълняват учебните изисквания в определените от преподавателите срокове.
При неспазване на сроковете заверка за упражнения не се получава.
3. Студентите могат да отсъстват от упражнения максимум 3 пъти (включително
и по извинителни причини). При повече отсъствия губят право на заверка за
упражнения по съответния предмет.
4. Курсовите задачи по дисциплините към катедрата се представят и защитават
в завършен вид пред преподавателя, който отговаря за съответните
упражнения. Подпис в книжката за упражнения се получава при редовно
присъствие, и след заверка и защита на курсовите задачи.
5. Корекции и заверка на курсовите задачи се извършват в часовете, определени
за заверка, или в приемното време на преподавателя в седмицата за заверка
по ред, регламентиран от него.
6. Консултации по изпълнението на курсовите задачи могат да се получават и в
приемното време на всеки преподавател, при условие, че студентът е
посещавал предвидените в семестъра часове за упражнения, но са му
необходими допълнителни разяснения.
7. Възможно е да се въведат и допълнителни критерии за заверка на семестъра
за лекции/упражнения от съответния преподавател, които се оповестяват
ясно на студентите в първата учебна седмица, на таблото и сайта на
катедрата. Те се приемат на катедрен съвет и трябва да са съобразени с
Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите,
докторантите и специализантите (ПУДПЗСДС) на УАСГ.
8. Студентът може да се яви на изпит само след подпис/заверка на лекциите и
упражненията. Преподавателят оповестява предварително конспект по
дисциплината.
9. При явяване на изпит, студентът представя:
 Студентска книжка;
 Изготвената по време на семестъра курсова задача/и.
10. При оформяне на текуща оценка по конкретна дисциплина се вземат в
предвид резултатите от проведени контролни работи по време на семестъра и
оценката върху курсовата задача.
11.Сроковете за семестриалната заверка се определят от деканите на
факултетите.
София, септ. 2017 г.
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