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ПРАВИЛНИК  
за организацията и провеждането на учебните практики  на 

УОБ “Семково”  

  
 Учебните практики по Геодезия са неразделна част от учебния процес и се провеждат 

съгласно Учебния план на специалност “Геодезия” и Правилника за учебна дейност, 

правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите. Настоящият 

правилник има за цел да регулира специфичните правила за организация и провеждане 

на практиките на УОБ Семково.  

  Организация на практиката  

Чл.1 До 31 март на текущата година катедрен съвет определя състава на преподавателите, 

които ще ръководят групите за учебна практика и избира ръководител на всяка практика.  

Чл.2 До два месеца преди началото на практиката ръководителят на катедрата прави заявки 

чрез декана на факултета:  

1. към геодезически склад:  

а. За необходимите геодезически уреди, инструменти и консумативи (колове,  

гвоздеи, боя, четки и др.), като посочва и графика за изпращане и получаването им;  

б. За отстраняване на констатираните дефекти през семестъра на инструменти и  

уреди и предложения за ремонта им, ако има такива.  

2. към отдел “Снабдяване”:  

а. За необходимите консумативи на компютърната зала в УОБ Семково – тонер,  

хартия за чертане, мастилници за плотер и др.;  

б. За лекарства от първа необходимост.  

3. към отдел “Автотранспорт” – за транспорт до базата и обратно на преподаватели, 

служители, студенти и геодезически уреди и компютърна техника;  

4. към катедра “Физическо възпитание и спорт” за спортно оборудване.  

Чл.3 В срока по чл.2 се уведомява отговорника на УОБ Семково за графика и подготовката на 

условията в базата за провеждане на практиката. При необходимост се извършва 

посещение на място от ръководителя на практиката и членове на катедрата, след което 

се изготвя доклад до декана на факултета за наложителни ремонти и оборудване.  

Чл.4 До две седмици преди края на семестъра катедрата организира среща със студентите за 

подготовката им за практиката, като ги информира за: графика на практиката, 

необходимите материали, които трябва да си осигурят, необходимото облекло, здравни 

книжки, необходими лекарства, финансови задължения, условия за отдих и спорт.  

Чл.5 В срока на чл.4., деканът на факултета предлага да се командироват за времето на 

практиката:  

1. Преподавателите – ръководителите на учебните групи за практиката;  

2. Студентите от съответния курс;  

3. Преподаватели от катедра “Физическо възпитание и спорт”;  
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4. Медицинско лице;  

5. Отговорник склад за геодезическите инструменти. Права на студентите – 

участници в практиката Чл.6 Студентите в заповедта за командироване съгласно чл.5 

и т.2 имат право:  

  

1. Да работят с всички видове геодезически инструменти и апарати, доставени за 

провеждане на практиката;  

2. Да ползват изчислителната лаборатория в присъствието на дежурен;  

3. Да ползват базата за работа и отдих;  

4. Да участват в мероприятия за спорт и развлечения.  

Задължения на участниците в практиката  

Чл.7 Всички участници в практиката са длъжни:  

1. Да спазват вътрешният ред в сградата на УОБ Семково.  

В базата се забранява:  

А. Вдигане на шум в периодите от денонощието за отдих и сън (14ч-16ч и 23ч-6ч);  

Б. Консумиране на алкохол извън установените места;  

В. Употреба на упойващи вещества;  

Г. Нарушаване на закона за тютюнопушене на обществени места;  

Д. Пренасяне на храна и кухненски инвентар от столовата в стаите и залите;  

2. Да ползват подходящо облекло по време на практиката и при излети в планината;  

3. Да уведомят ръководителя на практиката за местата на посещение (маршрутите), 

датата и часа на завръщането си, когато напускат базата;  

4. Да опазват от повреди и кражби, като добри стопани, базата, геодезическите 

инструменти и компютрите;  

5. Да не изнасят инвентар от базата без знанието на управителя на базата;  

6. Да не ремонтират самоволно ел. инсталацията, компютрите в залата и геодезическите 

инструменти;  

7. Да не допускат престой на външни лица без знанието на управителя на базата и 

ръководителя на практиката;  

8. Да уведомят незабавно ръководителя на практиката и/или управителя на базата за 

възникнали проблеми;  

9. Да възстановят в пълен размер повреди и загуби, възникнали в резултат на 

невнимателно или безстопанствено отношение;  

10. Да се запознаят с настоящият правилник и правилника за вътрешния ред в УОБ 

Семково и да удостоверят това с подпис преди настаняване в базата. Санкции  

Чл.8 За нарушаване на този правилник и правилата за вътрешния ред на УОБ Семково се носи 

материална и административна отговорност.  

(1) Стойността на материалната отговорност се определя от отговорните органи на УАСГ 

въз основа на доклад на ръководителя на практиката.  

(2) Ръководителят на практиката изготвя доклад за провиненията и може да наложи 

следните административни наказания:  

1. Предупреждение;  
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2. Отстраняване от учебната практика;  

3. Предложение за отстраняване на студентите от УАСГ.  

  

Правилникът е приет на заседание на Факултетния съвет на геодезическия факултет на 

10.05.2005 год., Протокол № 8 и влиза в сила от учебната 2004/2005 година.  


