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УТВЪРЖДАВАМ
НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н.Й. ВАПЦАРОВ"
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

~і . L2ого г.

ПРОЦЕДУРА
за публикуване в сайта на информация, свързана с епидемичната
обстановка, оргапизацriята и провrжцането на учебния процес
и предприетите мерки в условия на извънредна епидемична обстановка
или на извънредно положение в страната
I. Публикуване на информация, свързана с епидемичната обстановка,
организацията и провеждането на учебния процес и предприетите мерки.
1.Ежедневно до 14:00 часа, началниците/ръководителите на звена
(факултети, катедри, отдели, отделения, служби) подават актуална информация,
която е необходимо да бъде публикувана на сайта на училището при методист от
отдел „цчебна дейност" на имейл methodist@nvnu. еи или по телефон.
2. До 15:00 часа методисrьт обработва постъпилата информация и
подготвя съобщение за публикуване на сайта.
3. До 15:30 часа методистът съгласува подготвеното съобщение с
началника на отдел „цчебна дейност" и заместник-началника по учебната и
научната част.
4. До 16:00 часа методистът изпраща на имейл service@nvna.eu на
і Іаучнага секция файл със Съобщението.
5. До 16:30 часа служител от Научна секция публикува на сайта
полученото от методиста съобщение.
6. Ако към 14:00 часа на даден ден не е постъпила информация за някакво

изменение, методистът подава съобщение за публикуване на сайта Със следния
ТекСТ:

„Няма промяна в обявената обсттгановка и предприетиттіе мерки."
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Публикуване на информация, касаеща провеждането на
II.
поправителни и ликвидационни семестриални изпити.
1.До 10 дни преди началото на съответната поправителна или
ликвидационната сесия преподавателите подават до съответния деканат
информацията, посочена в таблицата:
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информация и я попълват в споделен в Google Disk на @nvna.eu файл.
3. Методист от отдел „Учебна дейност" проверява информацията,

попълнена в споделения в Google Disk на @nvna.eu файл •като следи за
конфликтни ситуации. Ако констатира, че има проблем (организирани различни
изпити за едно и също класно отделение по едно и също време; организирани
изпити на дати, извън определёните по график и дублиращи се с планирани
занятия или други проблеми) методисrьт подава проблемните изпити до
съответния деканат за отстраняване на проблема.
4. Служителите от съответния деканат отстраняват констатирания проблем

и въвеждат коректната информация в споделения в Google Disk на @nvna.eu
файл.
5. След

като

завърши

проверката, методистът подготвя

файла за

публикуване на сайта и го изпраща на имейл service@nvna.eu на Научната
секция.
б. Служител от Научна секция публикува на сайта получения от методиста
график за изпити.
III.Публикуване на информация, касаеща провеждането на
допълнителни изпити.
1. До 14:00 часа в четвъртък преподавателите подават до съответния
деканат информацията относно организирането на допълнителни изпити през
по-следващата седмица, а именно:
дата на провеждане на изпита;
начален час на изпита;
дисциплина;
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преподавател, който ще провежда изпита;

- място на изпита - Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, ВВМУ;
- забележка - при необходимост.
2. Информацията се подава по един от следните начини:
- попълване на "Формуляр за допълнителни изпити";

- по email на съответния деканат;
- по телефон на съответния деканат.
3. До 17:00 часа в четвърrьк служителите от съответния деканат въвеждат
във "Формуляр за допълнителни изпити" получената по телефон или email
информация за изпити.
4. До 11:00 часа в петък методист от отдел „Учебна дейност" проверява
информацията, попълнена в генерирания от "Формуляр за допълнителни
изпити" файл като следи за конфликтни ситуации. Ако констатира, че има
проблем (организирани изпити във време, в което се провеждат курсове за
придобиване на компетентност като морски лица /ЕДП/ за съответните обучаеми
или други проблеми)методистът подава проблемните изпити до съответния
деканат за отстраняване на проблема.
5. До 13:30 часа в петък служителите от съответния деканат отстраняват
констатирания проблем и въвеждат коректната информация във "Формуляр за
допълнителни изпити".
б. До 14:30 методисrьт подготвя окончателния файл за публикуване на.
сайта и го изпраща на имейл seгvice(~nvna.eu на Научната секция.
7. До 15:30 часа в петък служител от Научна секция публикува на сайта
получения от методиста график за извънредни ликвидационни изпити.
8. При възникнали случаи на спешна потребност от обявяване на дата за изпит,
съшата се обявява след разрешение от съответния декан на факултет.
Настоящата процедура е приета на Академичен съвет на ВВМУ „Н. Й.
~апцаров" с протокол № 135/02.12.2020 г.
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