
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОДЕЗИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  

НА ЗАВЕРКА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  
“ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ – IВА ЧАСТ”  

 
 
1 Присъствието на всички упражнения и лекции е задължително (онлайн или присъствено). 
2 Отсъствията по болест се извиняват със служебна бележка, издадена от канцеларията на съот- 

ветния факултет въз основа на представен болничен лист. 
3 Отсъствия по други причини се извиняват със служебна бележка (удостоверение) от администра- 

тивен орган (община, съд, полиция и др.). 
4 Отсъствията по извинителни причини не могат да превишават 50% от хорариума на съответната 

дисциплина. В противен случай курсът упражнения (лекции) се повтаря в следващ семестър. 
5 Задание за изработване на проекта се получава лично от всеки студент, най-късно до три седмици 

след започване на съответния семестър. Заданието се подписва от преподавател. 
6 Проектът се изпълняват лично от всеки студент, съгласно полученото индивидуално задание, като 

отделните проектни решения се съгласуват с водещия преподавател поетапно и при необходимост 
се коригират. 

7 Студентът съгласува основните взети от него проектни решения с преподавателя и, ако има 
пропуски или нужда от корекции, прави съответната поправка. 

8 По време на упражненията студентът има право да получава от водещия преподавател подробни 
разяснения по конкретни проблеми, възникнали при проектирането, както и съдействие при 
тяхното решаване. 

9 Готовият проект се представя в папка и включва всички материали, съгласно заданието,  прегледно 
подредени и оформени с написани име и факултетен номер на всяка страница/чертеж/приложение 
от проекта. Всички схеми и чертежи се правят прегледно и в подходящ мащаб. По изключение се 
допуска малки грешки да се коригират с коректор. Към проекта се прилага диск с копие от проекта 
на *.dwg файл. В случай на предаване на проекта онлайн (ако това е съгласувано с водещия 
преподавател), студентът оформя и предава *.pdf файлове, надписани и подредени, съгласно 
заданието, както и  *.dxf/*.dwg  файл на проекта. 

10 Заверка на проекта се получава при изпълнение на поставеното задание и изпълнени упоменатите в 
него междинни заверки. 

11 Заверка на проекта, без изпълнена междинна заверка не се допуска. 
12 В седмицата за заверка (безлекционната седмица) се заверяват само проекти с вече изпълнена 

междинна заверка. Това дава възможност на студента да продължи изработване на следващия 
проект (ВП-IIра част) през идващия семестър. 

13 В случай, че студентът не успее да изпълни изискванията и не завери проекта, повтаря курсът на 
обучение през следващата година, като отново изпълнява същите изисквания. 
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