
 

  

 

 

З А П О В Е Д 

 

На основание чл. 55, ал. 2, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, т. 3 от Заповед № РД-01-

718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на 

министъра на здравеопазването, Заповед № РД-19- 343/16.09.2020 г. и Заповед № РД 

19-5/12.01.2021 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обучението на студентите от специалностите на Юридическия факултет 

(ЮФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) през лятната сесия на 

учебната 2020/2021 г. се провеждат по обявения график. 

2. До отпадане на ограниченията, следващи от заповедите на Министъра на 

здравеопазването, всички лекции и упражнения се провеждат неприсъствено в 

електронна среда. 

3. Неприсъственото обучение се осъществява при спазване на учебните планове 

на съответната специалност и курс, учебните програми на дисциплината и съгласно 

определения график на присъствените учебни занятия. 

4. Не се допуска обединяване на потоци и/или на учебни групи в общ часови 

интервал в нарушение на утвърдения график на учебните занятия без разрешение на 

декана за всеки отделен случай. 



  

5. Неприсъственото обучение се извършва чрез платформата Moodle 

(BigBlueButton) или чрез платформата Zoom. В случай, че преподавателите използват 

платформата Zoom, те изпращат на студентите необходимата информация за всяко 

занятие чрез Moodle. 

6. В рамките на неприсъственото обучение всички преподаватели провеждат 

занятията по начин, който дава възможност за представяне, разясняване и 

затвърждаване на лекционния материал, както и за поставяне на въпроси и провеждане 

на дискусии. 

7. Ръководителите на семинарни занятия упражняват и текущ контрол чрез 

поставяне на задачи за индивидуална самостоятелна писмена работа (решаване на 

казуси, тестове и др.) и групови задачи (дискусии, симулации, дебати и др.), оформят 

текуща оценка, която предоставят на титулярите на учебната дисциплина и дават 

заверка при условията, предвидени за присъствени занятия.  

8. За кореспонденция с обучаемите (студенти, докторанти, специализанти), 

преподавателите използват платформата Moodle и/или служебната си поща от домейна 

на СУ. 

9. ЮФ осигурява оборудвани кабинети за онлайн провеждане на занятията и 

подпомага процеса на инсталация и настройка на устройствата на преподавателите при 

необходимост и при заявено от тях желание. 

10. Възлагам контрола върху спазването на настоящата заповед на заместник 

деканите по учебната дейност и по дигитализацията и виртуалната среда и на 

ръководителите на катедри. 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ 

ДЕКАН НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

 


