Русенски университет „Ангел Кънчев“

ПРОЦЕДУРА
за организиране на онлайн изпити от минали семестри
Студенти с невзети изпити от минали семестри могат да се явяват в условията на
извънредно положение, предизвикано от глобалното разпространение на вируса COVID 19
онлайн, за да им се осигури възможност да покрият задълженията си по учебен план до
явяването на държавни изпити/ дипломни защити. Полагането на изпити онлайн става с
използване на съвременни средства за дистанционно, синхронно провеждане на изпит.
Организацията на процеса включва следните стъпки:
1. Студентът е задължен да си осигури стабилен достъп до интернет,
компютър/лаптоп, уеб камера, микрофон, слушалки/говорители.
2. Студентът се свързва чрез електронна поща с преподавателя по дисциплината, за
която има невзет изпит и е покрил всички останали задължения: посещение на
занятия, активна форма.
3. Преподавателят определя в рамките на една седмица ден и час за онлайн
провеждане на изпита.
4. Преди датата на изпита студентът заплаща такса за индивидуален протокол по
банков път1 с посочване в основанието за плащане факултетен номер, имена,
специалност, дисциплина, дата на явяване. Студентът изпраща банковото бордеро
от преведената сума по електронната поща на факултетната канцелария с копие до
преподавателя.
5. Инспекторът от факултетната канцелария издава Индивидуален протокол за
съответната дата и уведомява по електронната поща преподавателя.
6. Преподавателя организира и провежда онлайн изпит на определената дата
съгласно „Процедура за провеждане на онлайн изпити“.
7. При първа възможност за посещение на Университета, респективно факултетната
канцелария, преподавателят нанася получената оценка от изпита в Индивидуалния
протокол и Главната книга.
Процедурата се прилага в условията на Извънредно положение.
Приета с решение на АС на Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 28.4.2020.
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