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Относно: Препоръките за подобряване дейността на Биологически факултет
направени от ФСС.
Скъпи студенти,
Ръководството на Биологически факултет приветства проявената инициатива от
страна на ФСС за обсъждане на съществуващи проблеми във факултета, засягащи найвече учебната дейност и благодари за направените препоръки.
Една част от установените проблеми се отнасят за целия университет и са свързани с
определени нормативни уредби и не са в правомощията на Биологически факултет.
Такива са например препоръките, направени по отношение на процедурите и
необходимите документи за кандидатстване и отпускане на стипендии, по отношение
дейността и местоположението на Учебен отдел и неговото приемно време за студенти, по
отношение на електронното управление и администриране, както и тези, свързани с
работата на Центъра за кариерно развитие.
Препоръките, които са свързани с дейността на Биологически факултет са взети под
внимание и бяха разгледани от Факултетния съвет на 27.05.2014 г..
Искането на стая за ФСС в Биологически факултет на този етап е неизпълнимо
поради липса на сграден фонд и студентите много добре знаят, че поради тази причина
някои катедри и звена на Биологически факултет се намират в други сгради извън
Биологически факултет. Факултетът може да осигури преференциално ползване на 6-та
семинарна зала за срещи и мероприятия, организирани от ФСС.
Ръководството на Биологически факултет ще съдейства за оптимизиране
Разписанието на учебните занятия доколкото това е възможно, тъй като това неудобство
отново е свързано със сградния фонд от една страна (налични зали и лаборатории) и от
друга с броя на подгрупите във всеки курс.
По-голямата част от преподавателите запознават студентите с критериите за работа
и оценяване. Това ще се сведе до знанието на целия академичен състав, за да може този
процес да е по-ефективен. Във връзка с това, Ръководството на Биологически факултет ще
се обърне към ФСС за съдействие по отношение запознаване на студентите с Правилата в
ПУ „П. Хилендарски“ и Биологически факултет и най-вече тези, свързани с
посещаемостта на занятията, получаване на заверка и явяване на изпити. Това обикновено
се реализира на първата среща с новопостъпилите студенти. Ефективността на обучение е
двустранен процес и зависи както от академичния състав, така и от студентите.

Препоръките, отнасящи се до учебните планове (факултативни и избираеми
дисциплини) са свързани както с нормативни актове, така и с финансовото състояние на
Биологически факултет. На този етап Факултетния съвет счита, че те са добре
балансирани и не може да си позволи индивидуално обучение на студенти по всички
желания. Добрата подготовка по езици (английски, руски, френски, немски и т.н.) е
основна дейност на Филологически факултет към ПУ „П. Хилендарски“, а не на
Биологически. В Биологически факултет се дава възможност за допълнително обучение
по чужди езици в рамките на факултативни часове, които са част от общия учебен план и
като хорариум не могат да бъдат повече от основни биологически дисциплини.
Намирането на материали в дадено биологично направление, запознаването с тях и
провеждане на дискусии със съответния преподавател е част от обучението на студентите
в повечето европейски и американски университети. Това е задължение на самите
студенти. Освен това, към всички конспекти и програми за изпити има приложена
литература, която може да се използва за подготовка по съответната дисциплина. Всеки
студент е свободен да посещава съответните лекции и да си води записки (ако сметне за
необходимо), а отделните преподаватели сами решават дали да предоставят лекциите си в
някакъв „готов вид“ на студентите, понеже са обект на авторски права.
Всички студенти в Биологически факултет завършват с полагане на държавен изпит
или защита на дипломна работа. Изграждането на умения за писане на дипломни работи,
евентуално научни публикации и др. е задължение на съответния научен ръководител.
Подобен курс е включен в повечето от учебните планове за обучение на докторанти, но не
и за бакалавърска или магистърска степен.
Искаме да напомним на студентите, че всички курсове има така наречените курсови
отговорници от академичния състав и винаги могат да се обръщат към тях за съдействие
по възникнали проблеми или получаване на информация за различните дейности и
правила във факултета.
Надяваме се, че със съвместни усилия ще се подобри качеството на обучение в
Биологически факултет.
27.05.2014 г.
гр. Пловдив
С уважение:
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