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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България
4000 гр. Пловдив ул. „Цар Асен” № 24
Ректор: (032) 631 449; факс (032) 628 390
Централа:(032) 261261
ЗАПОВЕД

№ РЗЗ -

■р. Пловдив,

^

Във връзка с планиране на учебната работа през академичната 2017/2018 г. и на
основание решение на АС с протокол №20/17.07.2017 г. и чл.39, ал.2 ЗВО

УТВЪРЖДАВАМ
следния график на учебния процес за обучение в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след
средно образование:
1. Редовно обучение
Зимен семестър
(15 учебни седмици)

2.10.2017 г .-20.01.2018 г.

Коледна ваканция

23.12.2017 г .-01.01.2018 г. вкл.
21.01.2018 г,- 18.02.2018 г.
19.02.2018 г . - 02.06.2018 г.

Зимна изпитна сесия
Летен семестър
(15 учебни седмици)
Великденска ваканция

Лятна изпитна сесия

Поправителна сесия
Ликвидационна сесия
Държавни изпити

6.04.2018 г - 9.04.2018 г. вкл.
3.06.2018 г —03.07.2018 г.
За Биологически факултет
01.07.2018 г - 31.07.2018 г.
01.09.2018 г - 15.09.2018 г.
20.09.2018 г - 25.09.2018 г.
06.06.2018 г - 06.07.2018 г.
01.09.2018- 30.09.2018 г.
За Биологически факултет
01.07.2018- 31.07.2018 г.

2 .Задочно обучение
Зимен семестър
Зимна изпитна сесия
Летен семестър
Лятна изпитна сесия
Поправителна сесия
Ликвидационна сесия
Държавни изпити

28.08. 2017 г. - 01.10.2017 г.
02.10.2017 г - 22.12.2017 г.
21.01.2018 г. - 18.02.2018 г.
19.02.2018 г. -31.05.2018 г.
м. юни 2018 г.
до 05.07.2018 г.
06.06.2018 г - 03.07.2018 г.
01.09.2018-30.09.2018 г.
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Академичен календар на ФМИ
1. Редовно обучение
Есенен (А) триместър
(10 учебни седмици)
Редовна изпитна сесия (14 дни)
К оледна ваканция

Поправителна сесия (7 дни)
Зимен (Б) триместър
(10 учебни седмици)
Редовна изпитна сесия (14 дни)
Поправителна сесия (9 дни)
Пролетен (В) триместър
1, 2 и 3 курс
Великденска ваканция

Редовна изпитна сесия (14 дни)
Поправителна сесия (6 дни)
Пролетен (В) триместър
4 курс
В еликденска ваканция

Редовна изпитна сесия
Поправителна сесия
Ликвидационна сесия (24 дни)
Държавни изпити

25.09.2017 г . - 01.12.2017 г.
02Л2.2017 г.- 15.12.2017 г.
23.12.2017 г .-01.01.2018 г. вкл.
16.12. 2 0 1 7 r.-2 2 .l2 . 2017г
02.01.2018 г . - 9.03.2018 г.
10.03.2018 г. - 23.03.2018 г.
24.03.2018 г , - 1.04.2018 г.
2.04. 2018 I . - 8.06.2017 г.
(10 учебни седмици)
6.04.2018 г. -9.04.2018 г. вкл.
9.06. 2018 г .- 22.06.2018 г.
23.06. 2018 г , - 29.06.2018 г.
02.04. 2018 г , - 8.06.2018
(10 учебни седмици)
6.04.2018 г .-9.04.2018 г. вкл.
9.06. 2018 г. - 16.06.2018 г.
17.06. 2018 г. —21.06.2018 г.
01.09.2018 г. -23.09.2018 г.
юни, юли 2018 г.

2 .Задочно обучение
Есенен (А) триместър
Редовна изпитна сесия
Поправителна сесия 1.2 и 3
курс
Поправителна сесия 4 курс
Зимен (Б) триместър
Редовна изпитна сесия
Поправителна сесия 1,2 и 3
курс
Поправителна сесия 4 курс
Пролетен (В) триместър
Редовна изпитна сесия
Поправителна сесия 1,2 и 3
курс
Поправителна сесия 4 курс
Ликвидационна сесия
Държавни изпити

07.09.2017 г .-24.09.2017 г.
25.09.2017 г - 03.12.2017 г.
08.06.2018 г. -29.06.2018 г.
8.06. 2018 г,- 21.06.2018 г.
04.12.2017 г . - 22.12.2017 г.
02.01.2018 г .-9.03.2018 г.
08.06.2018 г. - 29.06.2018 г.
8.06.2018 г,- 21.06.2018 г.
10.03.2018 г . - 25.03.2018 г.
26.03.2018 г. -07.06.2018 г.
08.06.2018 г. -29.06.2018 г.
8.06. 2018 г ,- 21.06.2018 г.
01.09.2018 г. -23.09.2018 г.
юли, октомври 201 8 г.
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Деканските ръководства определят времето, сроковете, както и графика за провеждане на
обучението в ОКС „магистър“ след придобито виеше образование.
Ръководителите на катедри да сведат заповедта до знанието на преподавателите, а
инспекторите до знанието на студентите.
Графикът на учебния процес за академичната 2017/2018 г. да бъде публикуван в сайта на
Университета от УИЦ.
Препис от заповедта да се връчи на ректора, зам.-ректорите, началника на отдел „Учебен” ,
инспекторите в отдел „Учебен“, деканите на факултетите, ръководителите на катедри, пом.-ректора,
началника на отдел „УЧР“, главния счетоводител, организатора по социално-битовите въпроси,
директора на УИЦ и управителя на „Спортни дейности“ за сведение и изпълнение.

ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ,
Рект ор ш П У „П аисийХилендарски

Страница 3 от 3

