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Обучението на студентите се осъществява по учебни разписания, съобразени с държавните 
образователни изисквания и чл. 98 от Правилника за устройството и дейността на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски”. 

Чл. 1. Пропускане на учебни часове възниква в следните случаи: 

(1) дни около официален празник, обявени за отработване; 

(2) официално мероприятие на Филиал Смолян; 

(3) заболяване на преподавателя или смъртен случай на близък нему човек; 

(4) командировка на преподавателя; 

Чл. 2. Пропуснатите часове във Филиала се отработват задължително в рамките на текущия 
семестър.Чл.3. 

а) При случай (3), когато болничните дни са в рамките на ½ (2/3) от семестъра, или случай (4) по 
възможност се извършва замяна на преподавателя с друг при знанието на съответния ръководител 
катедра с цел да не се пропускат учебните часове и да не се променя утвърденото учебно разписание. 

б) При случай (3), когато болничните дни са извън рамките на ½ (2/3) от семестъра Директорът 
преразпределя часовете на преподавателя на други щатни или хонорувани преподаватели.Чл.4. При 
пропускане на учебни часове по случаите (1) или (2) се изработва график по заповед на ръководството на 
Филиала, а по случаите (3) и (4) – от съответния преподавател за отработване на учебните часове в друго 
време.  

• Този график трябва да е съгласуван със заетостта на студентите и натовареността на залите.  
• Промените се обявяват в сайта на Филиала на страницата с учебното разписание за съответната 

специалност и курс.  
• Публикуването на промяната се извършва поне една седмица преди отработване на 

пропуснатите часове. 

Чл. 5. При съставяне на учебните разписания на студенти по учебен план на ОКС „Бакалавър” в задочна 
форма на обучение, както и по магистърските програми в задочна форма на обучение трябва да се 
избягват случаите (1) и (2). При възникване на случаите (3) или (4) се извършва замяна на преподавателя 
с друг със знанието на съответния ръководител катедра. Ако замяната е невъзможна, се прилагат 
разпоредбите на чл. 4. 

 


