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БОЯН МЕДНИКАРОВ

ИЗВАДКА

ПРОЦЕДУРА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА
ЕДНОКРАТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
(курсове, включени в учебните планове на ВВМУ „Н .Й. Вапцаров”)
1. Обучаемите от регулираните специалности „Корабоводене“, „Корабни
машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ преминават курсове
за еднократна допълнителна подготовка (ЕДП) по приложение № 1 към чл. 4,
ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на
морските лица в Република България, съгласно учебния план на
специалността.
2. Лекционните занятия се провеждат в учебни потоци, а упражненията
– по групи, съгласно изискванията на съответния национален стандарт.
3. Присъствието и оценките на участниците в курсовете за ЕДП се
отразяват в присъствен дневник. Присъствието на участниците в курсовете се
документира за всеки учебен час отделно, чрез запис в дневника до десетата
минута за всеки час.
4. Участник в курс, отсъствал повече от 10 % от общото времетраене на
курса, не се допуска до изпит.
5. Студенти, пропуснали курс за ЕДП по уважителни причини, имат
право на участие в последващ курс. Уважителни причини са участие в учебна
плавателна практика, удостоверено с дневник за плавателна практика или
заболяване, за което своевременно е представен болничен лист.
6. Студенти, пропуснали курс за ЕДП по уважителни причини, подават
заявление до декана на факултета за включване в курс от ЕДП и копие на
дневника за плавателна практика или на болничния лист. Деканът на
факултета разрешава включването в курс за ЕДП и уведомява съответния
ръководител на курса.
7. Студенти, пропуснали курс за ЕДП по други причини, могат да бъдат
включвани в курса след заплащане на таксата за участие в съответния курс.
8. Студенти, които се обучават в задочна форма могат да бъдат
включвани в курсове за ЕДП през цялата година.
9. ………………
Процедурата е приета на заседание на Академичен съвет с протокол …….

