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До Факултетния съвет  

на Физически Факултет 

на СУ “Св. Кл. Охридски” 

гр. СОФИЯ 

чрез Декана на ФзФ 

 

 

ДОКЛАД 

от 

проф. дфн Мирослав Абрашев  

катедра “Физика на кондензираната материя и физика на полупроводниците” 

и чл. кор. проф. дфн Николай Витанов 

катедра “Теоретична физика” 

 

  

относно:  

предложение за въвеждане на „Академичен наставник“ за студентите в бакалавърската 

степен на обучение във Физически факултет 

 

Уважаеми членове на Факултетния съвет, 

 

През последните години обучението в ОКС „бакалавър“ значително се промени. 

Без да анализираме в детайли плюсовете и минусите на тези промени, предлагаме да се 

въведе „Академичен наставник“ (АН) за студентите от първите два курса в 

бакалавърската степен на обучение. АН може да бъде преподавател или редовен 

докторант  във Физическия факултет на СУ. АН поддържа личен контакт с един или 

няколко студенти през първите две години от тяхното следване, като се информира 

редовно за всички проблеми, свързани с учебната им дейност, по-специално:   

1. Ходи ли студентът на лекции, семинари и практикуми? Какви са 

впечатленията му от тях? 

2. Има ли необходимите учебници и учебни материали?  

3. Какво е качеството на провежданите учебни занятия? Преподавателите водят 

ли ги редовно, подготвят ли се за тях, съобразяват ли се с нивото на 

аудиторията? 

4. Има ли  първокурсникът нужда от допълнителни консултации? Наясно ли е 

как да се подготвя за изпитите? 

5. Наясно ли е с реда за решаване на някои административни ситуации 

(извънредни поправителни изпити, записване за следващ семестър и в по-

горен курс, прекъсване и т.н.). 

6. Има ли първокурсникът нужда от компютър и достъп до интернет по време на 

по-големите „прозорци“ в разписанието и може ли АН да му съдейства за 

решаването на този проблем?  

7. Наясно ли е студентът как да обработва експерименталните данни от 

практикумите и познава ли подходящи програмни продукти за тази цел? 

АН съдейства активно на студента/студентите за решаване на възникналите учебни 

проблеми, включително чрез лични консултации в извънаудиторно време.  
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Предлагаме изборът и дейността на АН да се извършва по следната процедура. 

1. Преподавателите и докторантите, желаещи да бъдат АН през предстоящата 

учебна година, подават заявления в Учебния отдел на Физическия факултет 

до 30 юни на предходната учебна година. 

2. Преди записване на новоприетите студенти, в урна се поставят листчета с 

имената на АН заедно с информация за контакт – № на кабинет, служебен 

телефон, електронна поща. 

3. Всеки новоприет студент-бакалавър, изтегля при записването си от урната 

листче с име на АН.  При изчерпване на листчетата, урната се зарежда 

наново. 

4. АН се уведомява за името, факултетния номер и специалността на 

първокурсника, на който той ще бъде наставник. 

5. Първокурсниците се запознават с техните АН и провеждат разговор с тях в 

деня на откриване на учебната година при раздаване на студентските книжки 

6. През първите седмици на учебната година се очаква АН да бъдат по-

активната страна, докато първокурсниците се адаптират към новата за тях 

университетска среда. 

7. Преподавателят / докторантът продължава да бъде академичен наставник на 

студента до края на втората година от следването му, но при взаимно 

желание, може да продължи да изпълнява ролята на АН до края на 

следването на студента. 

8. При лична несъвместимост, проблеми в комуникацията или невъзможност 

АН да изпълнява своите задължения, студентът има право да поиска смяна 

академичния си наставник. 

 

Убедени сме, че за студентите-първокурсници този постоянен контакт с академичния си 

наставник безспорно би имал много ползи, които не е нужно да се изброяват тук. 

Вероятността да усетят Факултета като „тяхното място“ ще нарасне.  

 

Няма съмнение, че и всички преподаватели от Факултета  ще спечелят от тази постоянна 

връзка с първокурсниците (а през следващите години и със студентите от по-горните 

курсове). Преподавателите ще имат ясна представа за реалните проблеми, свързани с 

проблемите на бакалавърското обучение и ще бъдат лично ангажирани с тяхното 

решаване.  

 

 

19.06.2015 г.                                    С уважение: 

                                                              /проф. дфн Мирослав Абрашев/ 

 

 

         / чл. кор. проф. дфн Николай Витанов / 

 


