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ЛЕКТОР ДАТА ДЕН/ДИСЦ. НАЧАЛО МЯСТО/НАЧИН 

     

ДОЦ. И. КЕРЕЛЕЗОВА 01.03.2021 понеделник 10:00 А507 
     

ПРОФ. И. МАРКОВ 02.03.2021 само МКЕ 8:30 224 
     

ПРОФ. Г. ТОДОРОВ * 02.03.2021 вторник 9:00 Б611 
     

ПРОФ. З. БОНЕВ 26.02.2021 петък 10:00 226 
     

ДОЦ. С. ПЪРВАНОВА 05.03.2021 петък 9:30 224 
     

ДОЦ. А. ТАУШАНОВ 01.03.2021 понеделник 15:00 Б437 
     

ДОЦ. Д. БЛАГОВ 01.03.2021 понеделник 14:00 Б440 
     

ДОЦ. А. ТРАЙКОВ 07.03.2021 неделя 9:00 E-mail 
     

 

  

  

Забележки:  

 

Сесията е за студенти, които имат само един неположен изпит за целия период 

на обучението си в УАСГ. Преподавателите, които не са отбелязани в списъка, очакват да 

ги потърсите по обявения имейл за заявка за изпит, в случай че отговаряте на изискването 

в предното изречение. 

* Студентите при проф. Тодоров предварително да му пишат на имейл, да си 

носят курсови задачи, книжки и изпитен протокол от факултетната канцелария. 

 

 

https://uacg.bg/?p=179&l=1&id=474&f=2&dp=23
https://uacg.bg/?p=178&l=1&id=168&f=2&dp=23


КАТЕДРА „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА” 
 

 

ИЗИСКВАНИЯ 
 

След успешна заверка на упражненията студентите подготвят един файл в PDF-формат, 

който изпращат по имейл на преподавателя, при който са заверили и до лектора, при 

който ще се явяват на изпит. Файлът трябва да започва със заглавна страница, която да 

съдържа имената на студента и снимка. Снимката да бъде ясна и актуална! 

 

Освен това трябва да включва всички задания и курсови задачи, като на всяка страница да 

бъде изписан факултетния номер. 

 

Името на файла трябва да бъде: факултетен номер, тире и име на дисциплината на 

латиница, например: 12345-SS1, 23456-USK, 34567-SDSA, 4567-SM1, 7890-TEDU и т.н. 

Файлът да бъде изпратен поне един ден преди изпита! 

 

По време на изпита трябва да бъдат включени камерите. Дори при изпит само чрез 

кореспонденция, студентите да спазват указания за осъществяване на видео връзка по 

друг начин, указан от изпитващия. 

 

Предаването на работите трябва да става в срок, който се указва от изпитващия. По 

преценка на изпитващия, изпитът може да бъде разделен на етапи и за всеки етап трябва 

да се спазва указания срок. Студентите да запазят изпитните си работи на хартия и да ги 

предадат на изпитващия когато им бъде нанасяна оценката в студентската книжка. 

 

Студенти от минали години да си направят регистрация, включваща и мейл към УАСГ, за 

да имат готовност да се явяват на изпит неприсъствено. Студентите, явяващи се с 

индивидуален протокол, да се запишат в съответната канцелария поне 2 дена преди 

изпита! 

 

 

 

 

Извадка от: ПРАВИЛНИК за Електронно обучение в УАСГ, 
приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 8 от 16.12.2020 г. 

 

Чл. 14. (5) Ако студентите не могат сами да осигурят възможност за достъп до 

електронната платформа, имат право да използват за целта ресурси на УАСГ 

(компютърни зали и лаборатории). 

 

Чл. 22. (1) За да бъде допуснат до оценяване в електронна среда, студентът трябва да 

осигури: а) компютърна система със стабилна Интернет връзка и възможност за аудио и 

видео вход и изход; б) самостоятелно помещение, което да се използва само от студента 

по време на оценяването и в което може да се осигури необходимата тишина за 

провеждане на изпита. 

 

(3) При оценяване в електронна среда (провеждане на семестриален изпит или тест за 

поставяне на текуща оценка) трябва да се направи всичко възможно за избягване на 

https://uacg.bg/?p=42&l=1&id=4362


нечестни прояви, като преписване, използване на неразрешени материали, явяване на един 

студент вместо друг и т.н. 

 

(4) Преди започване на оценяването преподавателят трябва да се увери в самоличността 

на студента; … в стабилната и непрекъсната Интернет връзка; в качеството на 

получавания аудио и видео сигнал от компютърната система на студента.  

 

(5)  Ако оценяването се извършва върху хартиен носител, студентът е длъжен: 

1. преди започване на оценяването да обозначи всеки от използваните листа по указан от 

преподавателя начин; 

2. при завършване на своята работа чрез камерата на компютърната си система да покаже 

на преподавателя всеки от използваните листа, така че преподавателят да има възможност 

да съхрани изображения от тях (screenshot); 

3. да заснеме или сканира всеки от използваните листа и да ги изпрати на преподавателя 

по указан от последния начин.  

 

(6)  Преподавателят има право да използва и други методи за превенция от преписване и 

нечестни прояви по време на оценяването. 

 

(7)  Работата на студента се анулира в следните случаи: 

а) ако студентът не предаде в указания срок материалите за оценяване; 

б) ако по време на оценяването аудио и / или видео връзката между студент и 

преподавател прекъсне; 

в) ако при оценяване по реда на ал. 5 студентът изпрати нечетливи материали, които не 

могат да бъдат прочетени и оценени от преподавателя; 

г) ако преподавателят установи, че в помещението се намират и други хора освен 

изпитвания (при липса на квестор по време на оценяването); 

д) ако студентът откаже да покаже с камерата останалата част от помещението, в което се 

намира, веднага след поискване от преподавателя; 

е) ако преподавателят установи, че студентът използва неразрешени материали по време 

на оценяването. 


