РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОТРАБОТВАНЕ НА ПРОПУСНАТИ ЧАСОВЕ
СЪС СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В БАКАЛАВЪРСКИ И
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Обучението на студентите се осъществява по учебни разписания, съобразени с
държавните образователни изисквания и чл. 98 от Правилника за устройството
и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
1. Пропускане на учебни часове възниква по следните причини:
1.1. Официален празник;
1.2. Официално мероприятие на факултета или университета;
1.3. Заболяване на преподавателя;
1.4. Командировка на преподавателя.
2. Пропуснатите часове поради официално мероприятие на факултета или
университет задължително се отработват в рамките на текущия
семестър.
3. При заболяване на преподавател, съответният ръководител на катедра
осигурява заместник с цел да не се пропускат учебните часове и да не се
променя утвърденото учебно разписание. В случаите, когато студентите
могат предварително да бъдат информирани, е допустимо отработване
на пропуснатите часове от титуляра на дисциплината в рамките на
семестъра.
4. При командировка на преподавател, предварително се изготвя график за
отработване на учебните часове, който се утвърждава от ръководителя
катедра и декана.
5. Учебните занятия със студенти в задочна
форма на обучение
задължително се провеждат по утвърденото разписание. При
извънаредни случаи, на невъзможност да се проведат занятия,
дисциплината се премества еднократно в друг семестър с решение на
ФС и АС.
6. Промени в учебния график на студентите в редовна форма на обучение,
може да се направят по настояване на студентите, след подадено от
тяхна страна заявление до декана.
7. Промените в учебния график се обявяват в специализирания сайт на
факултета на страницата с учебното разписание за съответната
специалност и курс.
8. Публикуването на промяната се извършва поне една седмица преди отработване на пропуснатите часове.
9. При съставяне на учебните разписания на студенти, обучаващи се в
магистърските програми, трябва да се избягват официални празници и
мероприятия на университета и факултета.
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