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ОКС „БАКАЛАВЪР“
1. Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „Бакалавър“ се провежда през
втората половина на м. май за предстоящия зимен семестър и втората половина
на м. ноември за предстоящия летен семестър. Новоприетите студенти заявяват
своите желания за избираеми дисциплини по време на записването си.
2. Обучението по избираемите дисциплини се провежда в една група и една
избираема дисциплина може да се предлага на студентите само в един курс,
както е посочено в учебния план.
3. За всички избираеми дисциплини в системата СУСИ се включва кратка
анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му и изискванията
на преподавателите. Оценяването по всички избираеми дисциплини е с текуща
оценка.
4. Обучението по избираемите дисциплини в ОКС „Бакалавър“ се провежда при
записали се минимум 6 студенти Ограничението за минимален брой студенти не
важи за занятията по избираеми дисциплини, за провеждането на които
Стопанският факултет няма разходи.
5. Студентите задължително посочват в системата СУСИ резервни дисциплини,
към които се насочват при недостатъчен брой желаещи за провеждане на
занятия. При стартиране на кампанията за избираемите дисциплини студентите
се уведомяват за наложените ограничения, както и че техният избор не подлежи
на преразглеждане по време на семестъра. Дисциплините с продължаващо
обучение през двата семестъра се избират от студентите за цялата учебна
година по време на кампанията за зимния семестър.

ОКС „МАГИСТЪР“
1. Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „Магистър“ се провежда през
първата половина на м. октомври за зимния семестър и първата половина на м.
февруари за летния семестър. Студентите от летния прием заявяват своите
желания за избираеми дисциплини по време на записването си.
2. Обучението по избираемите дисциплини се провежда в една група. Студентите
могат да избират дисциплини само от включените в учебния план на
съответната магистърска програма. Дисциплини от друг учебен план могат да се
посещават във факултативна форма.
3. За всички избираеми дисциплини в системата СУСИ се включва кратка
анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му и изискванията
на преподавателите.
4. Водещата катедра за дадена магистърска програма може да ограничи
обучението по избираемите дисциплини в ОКС „Магистър“, като заложи
минимален брой записали се студенти за провеждане на занятия по нея.
5. Студентите задължително посочват в системата СУСИ резервни дисциплини.
При започване на кампанията за избираемите дисциплини студентите се
уведомяват за наложените ограничения, както и че техният избор не подлежи на
преразглеждане по време на семестъра. Дисциплините с продължаващо
обучение през двата семестъра се избират от студентите за цялата учебна
година.
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1. Екипът по всяка избираема дисциплина, предлагана от чуждестранен
преподавател, включва и преподавател от Стопанския факултет, който е
специалист в съответната област и преподава сходни курсове.
2. При внасяне на предложение за избираема дисциплина от чуждестранен
преподавател, партньорът от Стопанския факултет подготвя кратка
аргументация за необходимостта от курса, семестъра на провеждане и мястото
му в учебната програма на студентите.
3. В случай че такъв курс съществува изцяло или отчасти във вече утвърден
учебен план, партньорът от Стопанския факултет указва при аргументацията
начина на интегриране и ползата от чуждестранния обмен.
4. Организацията на учебния процес за дисциплини, преподавани от чуждестранни
преподаватели, следва същите правила и процедури, както и по отношение на
дисциплините, водени от останалите преподаватели в Стопанския факултет.
5. Всички предложения за включване на избираема или факултативна дисциплина
от чуждестранен преподавател се разглеждат от водещата катедра за
съответната бакалавърска специалност или магистърска програма, която внася
мотивирано предложение до Факултетния съвет.

