
Катедра „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА” 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

за провеждането и заверката на дисциплините, преподавани от катедрата 

 

За всяка учебна дисциплина има учебна програма за лекции и упражнения, утвърдена от 

Ректора на УАСГ. 

Общите изисквания за провеждане и заверка на дисциплините са съобразени с 

изискванията, заложени в „Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на 

студентите, докторантите и специализантите“ и „Вътрешната система за осигуряване на 

качеството“. 

Общи изисквания за провеждане и заверка на лекции: 

1. Студентите са задължени да посещават учебните занятия с административно 

определените потоци и групи и да изпълняват задълженията си, предвидени в учебния 

план на специалността; 

2. Специфичните изисквания, според заложеното в утвърдената учебна програма по всяка 

дисциплина, се оповестяват пред студентите по време на първото занятие по 

дисциплината от водещия преподавател. 

Общи изисквания за провеждане и заверка на упражненията: 

1. Учебната програма за упражненията се предоставя на учебната група в първата учебна 

седмица на семестъра; 

2. За упражненията административната студентска група се разделя на 2 подгрупи, когато 

броят на студентите е над 16, като всяка подгрупа се ръководи от определен 

преподавател. Всеки преподавател представя пред студентите в началото на семестъра 

настоящите изисквания, както и своите специфични изисквания за заверка на 

упражненията (ако има такива). Специфичните изисквания допълват и не изключват 

основните изисквания. 

3. Студентите разработват самостоятелно своите упражнения и ги оформят според 

„Указания за оформяне на упражненията по дисциплините, преподавани от катедра 

Геодезия и геоинформатика“, след което ги представят на определения им водещ 

преподавател за заверка; 

4. Упражнението е успешно проведено, ако е заверено (подписано) от преподавателя не по-

късно от две седмици след неговото приключване, според учебната програма; 

5. Предпоставки за незаверка на упражнение са: 

 предадено за заверка упражнение, съдържащо изчислителни данни, различни от 

предоставените индивидуални изчислителни данни за съответния студент; 

 предадено за заверка упражнение, без да са вярно изпълнени всички поставени в 

заданието задачи; 

 предадено за заверка упражнение, чието качество на изпълнение не съответства на 

представените от преподавателите изисквания; 

 предадено за заверка упражнение след обявения за това краен срок. 

6. Междинна заверка на семестъра се извършва през 8-ма учебна седмица; 

7. Ако съгласно учебната програма за упражненията е предвиден тест или контролна 

работа, те се провеждат съгласно графика. Поправката на теста/контролната работа е 

еднократна и само по изключение се допуска второ явяване. 

 

 Общи изисквания за заверка на семестъра за упражненията: 

1. Студентът да няма неизвинени отсъствия от упражненията над регламентираните от 

нормативните документи за висшето образование; 

2. Студентът трябва да представи всички заверени и защитени упражнения; 



3. Ако по учебна програма са предвидени тест или контролна работа, резултатът от тях 

трябва да е минимум Среден (3); 

4. Ако изискванията по точки 1, 2 и 3 от общите изисквания за заверка на семестъра не са 

изпълнени, студентът няма да получи заверка; 

5. Заверката на семестъра се извършва в седмицата за заверка, съгласно графика за учебния 

процес, подписан от Ректора. По изключение, заверка може да се извърши по време на 

последната учебна седмица, при условие, че студентът е изпълнил точки 1, 2 и 3 от 

общите изисквания за заверка на семестъра; 

6. Заверката е успешна, ако средната оценка за упражненията е минимум Среден (3); 

7. Ако студентът е изпълнил изискванията по точки 1, 2 и 3 от общите изисквания за 

заверка на семестъра, но има оценка, по-ниска от Среден (3), той може да се яви 

еднократно за ново изпитване преди датата на изпита по съответния предмет, в удобно за 

преподавателя време. 

 

Специфични изисквания: 

По определени дисциплини, ако са необходими допълнителни изисквания за разработване 

и защита на упражненията, преподавателите дават указания за тях през първата учебна седмица 

на всеки семестър. Специфичните изисквания допълват и не изключват основните изисквания. 

 

Тези изисквания са приети на заседание на катедрения съвет на катедра „Геодезия и 

геоинформатика”. 

 

Ръководител на катедрата:             

/доц.д-р инж. Кр. Микренска-Чернева/ 


