ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Уважаеми колеги,
Добре дошли във Факултета по журналистика и масова комуникация!
Във връзка с хибридната форма, в която е организиран учебният процес във ФЖМК,
Ви предоставяме информация за платформата Мудъл, чрез 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. 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 и ЕГН. ЕГН-то е и първоначалната парола.
– 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.
При поява на проблеми можете да се обърнете към администраторите на СУСИ за
ФЖМК, г-жа Таня Димитрова (tanjagd@uni-sofia.bg) и г-жа Христиана Владова (hvladova@unisofia.bg)
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2. 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.
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– Ще получите имейл на адреса, който сте посочили. Ще видите линк, чрез който
можете да завършите своята регистрация в Мудъл.
При поява на проблеми можете да се обърнете към администратора на платформа
Мудъл, г-н Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)
3. Активирайте студентския си имейл в ZIMBRA, като влезете на адрес: https://email.unisofia.bg . Отново се използват потребителското име и паролата от система СУСИ.
4. Друг основен източник на информация за студентите и преподавателите е интернет
страницата на ФЖМК: fjmc.eu или https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/
fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya. В разработка е нов уеб сайт на
ФЖМК, предлагащ повече функционалности и информация.
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 начина на
провеждане и/или 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 си 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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7. Моля, създайте общ имейл на курса и го предоставете в отдел „Студенти“ – етаж 1, стая 9.
Всички студенти от курса трябва да имат достъп до него. Следете и общата електронна поща
на курса, тъй като тя също е канал на общуване с преподавателите и курсовите ръководители.
Можете да се свържете с инспекторите от отдел „Студенти“ на:
тел.: 02/9308487
за специалностите „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“ –
г-жа Росица Филатова (rfilatova@uni-sofia.bg)
за специалностите „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ –
г-жа Евелин Василева (evelinh@uni-sofia.bg)

Курсови ръководители на студентите първи курс, приети през учебната 2021/2022 г., са:
за специалност „Журналистика“ –
гл. ас. д-р Екатерина Титова (titova@uni-sofia.bg)
за специалност „Връзки с обществеността“ –
гл. ас. д-р Мирослава Ценкова (mkcenkova@uni-sofia.bg)
за специалност „Книгоиздаване“ –
гл. ас. д-р Юлия Йорданова (juliazj@uni-sofia.bg)
за специалност „Комуникационен мениджмънт“ –
ас. Анета Милкова (ammarinova@uni-sofia.bg)

Уважаеми колеги,
В настоящата нестандартна ситуация редовната работа с електронните платформи е
начин да се подготвяте, да следите лекциите и упражненията, да участвате в учебния процес,
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 присъствена и електронна
среда!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК
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