ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМИРАТ СВОИТЕ СТУДЕНТИ ПО
СЛЕДНИТЕ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА:
1. Явяване на изпити
• В рамките на една учебна година студентите имат право да се явят на изпит
по всяка учебна дисциплина по един път на редовна, поправителна и
ликвидационна сесия.
• Всички изпити се провеждат в рамките на сесиите и на датите, посочени
за съответния курс, специалност и форма на обучение само при
определените от Факултетния съвет преподаватели.
2. Редовна сесия
• До редовна сесия се допускат студентите, получили заверка на семестъра.
• Студентите от двете форми на обучение /редовно и задочно/ получават
заверка след задължително присъствие на упражненията и семинарите,
предвидени в учебните планове на всички специалности в Биологическия
факултет и след изпълнение на задачите, които им се поставят в тези
часове.
• Студентите задочници имат право на две семестриални служебни заверки
за целия курс на следването.
• Студентите от редовно обучение нямат право на служебна заверка.
3. Поправителната сесия
• Поправителната сесия за редовните студенти е от 01.09.2008г. до
15.09.2008г.
• Поправителната сесия за студентите от задочно обучение е през месец юни
2008г.
• До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети
изпита от двата семестъра.
4. Ликвидационна сесия
• Ликвидационната сесия за редовните студенти е от 20.09.2008г. до
25.09.2008г.
• Ликвидационната сесия за студентите от задочно обучение е през месец юли
2008г.
• До ликвидационна сесия се допускат студенти с не повече от 3 невзети
изпита /включително текущи оценки/ след поправителна сесия.
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5. Преминаване на студентите в по-горен курс
• Всеки студент има право да се запише в по-горен курс след успешно
издържани семестриални изпити, включени в учебния план на съответния
курс и специалност.
• Разрешава се на студентите да преминат в по-горен курс /Условно
записване/ с 2 неположени изпита, а за студентките – майки с 3
неположени изпита /включително текущи оценки/.
6. Прекъсване и продължаване на обучението
• Студенти, неполучили заверка по една от изучаваните учебни дисциплини в
семестъра, не получават заверка на същия семестър и прекъсват обучението
си поради незаверен семестър.
• Студентите прекъсват обучението си по слаб успех, когато и на
поправителните сесии са получили слаби оценки по 3 /за майките - 4 /
учебни дисциплини.
• Получилите 5 и повече слаби оценки в рамките на една учебна година
/включително текущи оценки/, прекъсват учебната година.
• Прекъсналите студенти не губят студентските си права.
• Студентите от последен курс на обучение /редовно и задочно/ трябва да са
взели всички семестриални изпити до 1 година след последно заверен
семестър.
• Студентите, недипломирали се до 3 години след последно заверен семестър
/за редовно обучение - 30 септември, а за задочно обучение 31 - юли/
подлежат на отстраняване и губят студентските си права.
• Отстранените студенти възстановяват студентските си права след ново
кандидатстване или по реда, определен от решение на АС, Протокол №7
от 15.10.2007 г., като заплащат такса в размер на 700 лева за редовните и
350 лева за задочните студенти във вид на дарение.
• Отписаните студенти възстановяват правата си чрез ново кандидатстване,
но при успешно издържан кандидатстудентски изпит.
7. Допълнителна квалификация
• Студентите от специалности „Биология”, „Екология и ООС”,
„Молекулярна биология” и „Биоинформатика”, желаещи да получат
допълнителна квалификация „учител по биология”, могат да се запишат
след ІІ курс на обучението си по бакалавърската специалност или след
завършването и, като заплащат 2 такси от по 400 лева. За допълнителната
квалификация получават свидетелство.
Февруари 2008 г.

2

