
Относно провеждането на  

задължителната учебна практика в администрацията на съда  

за студентите от специалност „Право”,  

4 курс, редовна и задочна форма на обучение 

 

 

Уважаеми колеги,  

Юридически факултет на ПУ „П. Хилендарски” осигурява на всички 

вас възможността да проведете задължителната учебна практика в 

администрацията на съда в Окръжен съд - Пловдив по следния график: 

3-16 ЮЛИ 2017г. - студентите редовно обучение 

17-31 ЮЛИ 2017г.- студентите задочно обучение.  

За целта са изпратени списъци в ПОС в които ще бъде отбелязвана 

датата на явяване за започване на практиката и приключването й, и въз 

основа на което ще се получава заверка в студентските книжки. 

Абсолютно задължително е всеки студент да се яви лично при секретаря на 

ПОС в първия ден от практиката, за да бъде отбелязан в списъка! 

Приключването на практиката се удостоверява в студентските книжки, 

които пак съдебният секретар на ПОС попълва и подписва след изтичане 

на двуседмичния период.  

  Посочените по-горе периоди е необходимо да се спазят, освен при 

НЕЗАВИСЕЩА от студента причина –в този смисъл не са независеща 

причина различни летни пътувания, вкл. студентски бригади- 

доказана с официален документ, депозиран в Деканата на ЮФ.  
Напомням, че личните планове на студентите следва да се 

съобразяват с програмата на учебния процес, а не обратното. При 

независеща и доказана причина, последната възможна дата за начало на 

практиката в ПОС е 14 септември 2017г., тъй като след 28 септември 

списъците, удостоверяващи кои студенти са ходили на практика, ще бъдат 

върнати обратно на ЮФ. 

Ако някой желае да проведе практиката в друг окръжен съд в 

България, може да го направи, като се съобрази по възможност със същия 

времеви период. Тези студенти не подават до деканата на ЮФ никакви 

молби за това, че ще проведат практика в друг окръжен съд, но трябва при 

записването си за новата учебна година да представят на инспектора в 

Учебен отдел попълнена и подписана книжка от съответния съд, 

удостоверяваща провеждането на практиката.  

От Окръжен съд - Пловдив ще бъде издадена заповед за 

организацията на практиката, която ще бъде сведена до знанието ви, и с 

която е абсолютно задължително да се съобразите стриктно. 

Практиката се изразява в запознаване със структурата и организацията на 

администрацията на съда и със  съда като учреждение и в наблюдение на 

протичането на съдебни заседания в различните колегии на съда.  



При явяването в ПОС студентите трябва да бъдат подходящо 

облечени /без къси панталони и поли, потници и джапанки, въпреки 

летните температури/, да носят със себе се документи за самоличност, вкл. 

студентската книжка, както и да спазват безупречно вътрешния ред на 

съдебното учреждение и етичните  норми за културно поведение в 

обществото. 

                                                                          

доц. Я. Генова 


