Относно организацията на учебния процес
и работата с платформите Мудъл и СУСИ
(Система за управление на студентска информация)

Уважаеми колеги,
Във връзка с дистанционната форма, в която е организиран учебният процес във
ФЖМК, Ви предоставяме информация за платформата Мудъл, в която се осъществява
обучението на студентите, и за системата СУСИ, която генерира цялостната студентска
информация, учебните протоколи и резултати от положените изпити. На всеки студент
още със записването му, посредством предоставяне на служебен (студентски) акаунт, е
осигурен безпроблемен достъп до тях, както и до останалите електронни ресурси на
Софийския университет.
Предлагаме няколко важни стъпки за достъп до учебните и студентски
платформи и ресурси:
1. Още със записването си студентите от I курс получават от инспекторите на ФЖМК
Указания за работа с електронните ресурси, сред които и информация как студентът
може да получи студентски (служебен) имейл адрес и как да се регистрира в СУСИ.
2. Регистрацията на всеки студент започва в СУСИ https://susi.uni-sofia.bg.
–

След като е направена връзка със системата, се появява екран за вход в нея с
потребителско име и парола:

–

Потребителското име се генерира автоматично от системата. Получаването на
потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg след въвеждане на
факултетен номер (без водещи нули) и ЕГН. ЕГН-то е и първоначалната парола.
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–

Моля, сменете първоначалната парола (ЕГН на студента) след влизане в СУСИ.
Запомнете паролата си, тя ще Ви е необходима за целия период на вашето
обучение във ФЖМК.

3. За регистрация в платформата Мудъл отворете страницата на системата за
електронно обучение на СУ на адрес: http://elearn.uni-sofia.bg/ и кликнете върху Вход
горе вдясно

– В полетата попълвате потребителско име и парола от СУСИ.

– Попълнете данните и изберете бутона Запазване на промените най-долу.
Помислете с кой имейл ще се регистрирате – със служебния (студентския) или
с личен, защото чрез него се извършва достъпът до учебните материали и
участието Ви в учебния процес. Запомнете паролата, тя ще ви бъде необходима
в целия процес на обучение.

България, София 1000, ул. Московска 49
тел.: +359 2 9308 202; факс: +359 2 9861 724
www.uni-sofia.bg;

Bulgaria, 1000 Sofia, 49 Moskovska Str.
phone: +359 2 9308 202; fax: +359 2 9861 724
www.uni-sofia.bg;

– Ще получите имейл на адреса, който сте посочили. Ще видите линк, чрез който
можете да завършите своята регистрация в Мудъл.
4. Друг основен източник на информация за студентите и преподавателите е интернет
страницата на ФЖМК: fjmc.eu или https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunika
ciya.
Преди началото на всеки нов семестър на страницата се публикуват разписите на
занятията по специалности и курсове. Освен деня и часа на лекциите и упражненията по
съответните дисциплини в разписите е налична насочваща информация за платформата,
в която се провеждат занятията.
5. Преподавателите се стремят да използват предимно Мудъл за провеждане на своите
лекции и упражнения или използват средата за публикуване на изходна информация или
връзки към други платформи, в които организират обучението. Затова е необходимо да
следите курсовете, открити в началото на всеки нов семестър в Мудъл.
6. Проверявайте редовно и електронната си поща, която сте посочили в Мудъл, за да не
изпускате съобщения от преподавателите и да имате комуникация с тях. При
необходимост и ако сте посочили студентския имейл адрес, можете да свържете този
акаунт с личния си имейл адрес, за да не пропускате важни съобщения от
преподавателите през Мудъл.
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Следете и общата електронна поща на курса, тъй като тя също е канал на
общуване с преподавателите и курсовите ръководители.
При поява на проблеми, можете да се обърнете към администраторите на СУСИ
за ФЖМК, tanjagd@uni-sofia.bg, hvladova@uni-sofia.bg и на Мудъл, gatanasov@unisofia.bg

Уважаеми колеги,
В настоящата нестандартна ситуация редовната работа с електронните
платформи е начин да присъствате на лекциите и упражненията, да получавате и
изпълнявате задания, да полагате изпити, а всичко това е задължение и отговорност на
студентите.
Моля, проверете своята регистрация и следете насоките на преподавателите, за
да сте в крак с учебния процес.
На всички колеги пожелаваме ползотворни занимания в електронна среда!
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