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Задължения на академичните наставници и на студентите 
 
 

С цел създаване на по-пълноценна връзка между студентите и преподавателите и с 
оглед на повишаване на качеството на обучение на студентите от Химическия факултет, 
Факултетният съвет утвърди академични наставници на отделните курсове. За ангажимента 
си като академичен наставник на преподавателя се начисляват 15 учебни часа годишно 
извънаудиторна заетост. Академичните наставници отговарят за съответните студенти от 
дадена специалност по време на цялото им следване. Преподавател, който веднъж е 
определен за наставник, изпълнява ангажиментите си до дипломиране на студентите. 
Списъкът на наставниците се публикува на интернет страницата на факултета.  

 
Задължения на наставника: 

 Поддържа постоянна и системна връзка със студентите, за които отговаря. Запознава 
ги с по-важните решения на ректорското и на деканското ръководства, свързани с 
учебната работа, практиките, университетски и факултетни мероприятия.  

 Оказва съдействие на студентите при избор на избираеми и факултативни дисциплини.  
 Представя мнения и становища на студентите пред ръководството на звеното относно 

работата на отделни катедри, преподаватели, експерти, обслужващи звена.  
 Помага на студентите при определяне на графиците за провеждането на изпитни 

сесии.  
 Информира се за учебния статус на студентите – броя на положените от тях изпити, 

получени оценки, заверки по съответните дисциплини.  
 Дава индивидуални напътствия в хода на обучението, по отношение усвояването на 

учебния материал, съдейства на студентите при набавянето на учебници, лекционни 
курсове, ръководства.  

 
Задължения на студентите: 

 Спазват указанията дадени им от наставниците.  
 Информират наставника за възникнали проблеми, свързани с учебната работа и 

учебно-производствената практика.  
 При отсъствия от учебния процес информират наставника за причините и търсят 

съдействието му за решаване на възникнали проблеми.  
 Представят конкретни предложения и инициативи за подобряване на учебната работа, 

материалната база.  


