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СТАНОВИЩЕ
ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ
Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ
– Семково и Веринско
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ПРИ УАСГ,
УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,
Към момента специалност „Геодезия“ е с положително оценен проект съгласно решение
на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация за резултатите
от извършено оценяване по процедура за оценяване на Проект за откриване на специалност от
регулираните професии „Геодезия“, от професионално направление 5.7 “Архитектура,
строителство и геодезия“ в УАСГ.
Предстои посещение на Експертна група за оценяване по процедурата за програмна
акредитация на специалност от регулираните професии „Геодезия“, от професионално
направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия“ в УАСГ. В тази връзка деканата на
Геодезически факултет е твърдо решен да се стреми към оценка по процедурата за програмна
акредитация на специалността, която да е съпоставима с тази на програмната акредитация на
УАСГ (9.44) и тази на колегите от специалност „Архитектура“ (9.40). Това ще доведе до
утвърждаване водещата роля на нашия университет в професионалното ни направление, както и
до запазване на почти 100% прием по държавна поръчка за специалност „Геодезия“.
С Наредба (в сила от учебната 2016 - 2017 г.) са определени държавните изисквания за
придобиване на висше образование по специалности от регулираната професия “Инженер в
геодезията, картографията и кадастъра”, т.е. обучението на студентите е с продължителност не
по-малко от 10 семестъра, с хорариум не по-малко от 4200 академични часа, не по-малко от 500
учебни часа практика и води до придобиването на минимум 300 учебни кредита. Държавните
изисквания ясно и недвусмислено определят ключовата роля на учебните практики за
придобиване на висше образование по специалности от регулираната професия “Инженер в
геодезията, картографията и кадастъра“. Определените „не по-малко от 500 учебни часа
практика“ са без аналог като абсолютна стойност в сравнение със специалностите от
регулираните професии „Архитект“ и „Инженер в инвестиционното проектиране”.
До лятото на 2019 г. основните учебни практики за специалност „Геодезия“ се провеждаха
изнесено на територията на УОБ „Семково“ (за 1 и 2 курс, общо 180 учебни часа) и УСБ
„Веринско“ (за 3 и 4 курс, общо 216 учебни часа).
Към момента, битовите условия в УСБ „Веринско“ не позволяват провеждането на учебни
практики (проблеми с електрозахранването, водоснабдяването и осигуряването на изхранване)
въпреки, че изградената геодезическа инфраструктура покрива изцяло критерийте за провеждане
на ползотворен учебен процес.

През настоящата година учебните практики се провеждат в УОБ „Семково“, при условие
на едновременна работа със студенти от два курса, което води до претоварване капацитета на
базата, както и необходимостта от настаняването на студенти в базата на ТУ-София. Следва да
се отбележи, че заради липса на комуникация между отговорниците на бази за двата
университета, такова настаняване не се осъществи, което доведе до напрежение и дискомфорт
във всички участници в учебната практика, а резултатът е отблъскване на студентите от
специалността.
Не на последно място трябва да се обърне внимание и на себестойността на провеждане
на учебните практики - в следствие на пандемичната обстановка от 2020 г. и усложнената
политическа и икономическа обстановка следствие войната в Украйна, в сравнение от 2019 г.
себестойността е увеличена почти двойно.
Във връзка с гореизложеното и със загриженост относно бъдещото провеждане на
основните учебни практики на специалност „Геодезия“, Деканатът на Геодезически факултет
изразява следното свое становище:
1. Изнесеното провеждане на учебните практики, в условия максимално близки до
реалните, е абсолютно необходимо за придобиване на предвидените умения, на
основата на получените знания;
2. За обезпечаване на нормалното протичане на предвидените учебни практики е
необходимо:
2.1. Ръководството на УАСГ (съвместно с Деканата на Геодезически факултет) да
проведе разговори с политическото ръководство на страната и представители на
законодателната власт за: целево финансиране (извън държавната субсидия) на
учебните практики на специалност „Геодезия“ на територията на УОБ
„Семково“;
2.2. Ръководството на УАСГ (съвместно с Деканата на Геодезически факултет) да
проведе разговори с политическото ръководство на страната и представители на
законодателната власт за: целево финансиране (извън държавната субсидия) на
материално-техническата база на университета, т.е. цялостна подмяна на
наличните в геодезически склад на университета инструменти и
принадлежности за обезпечаване на актуално обучение по Геодезия за всички
специалности в УАСГ;
2.3. Да се проучат възможностите и начините за цялостно възстановяване на УСБ
„Веринско“, с цел превръщането и в учебно – спортна база за целогодишно
ползване по предназначение от всички студенти, преподаватели и служители
на университета;
3. Отговорника за учебните бази на УАСГ, заедно с управителя на УСБ „Семково“,
ежегодно да представят визия и план за целогодишно ползване на тази база по
предназначение, вкл. планиране на финансови постъпления от различни дейности и
мероприятия, ремонтни дейности и др.;
4. Обучението по специалност „Геодезия“ е финансово недооценено в отпусканата към
момента държавна субсидия с оглед вменените минимални държавни изисквания по
отношение на заложените знания, умения и компетентности. Това трябва да се направи
достояние на политическото ръководство на страната и представители на
законодателната власт.
Според нас, обучението по всички специалности от регулираните професии в
професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ е отговорна и важна
за държавата и обществото дейност и трябва да направим необходимото това обучение да
бъде обезпечено и с актуална материално-техническа база.
гр. София
12.07.2022 г.
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