
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В ДФО 

Чл. 19. /1/ Правата и задълженията на обучаемите в ДФО се регламентират в 

съответствие с чл. 53 и чл. 54 от Правилника за образователни дейности.  

/2/ Обучаемите от ДФО имат равни права и задължения с обучаемите в редовна 

форма на обучение по отношение на достъпа и ползването на материалната база на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“.  

/3/ Обучаемите в ДФО имат право:  

1. на предварително обучение и технологична подготовка за работа със СДО.  

2. да получат лични потребителско име, парола за достъп и e-mail, за постоянен 

достъп до ресурсите в СДО.  

3. да получат учебни материали за всяка учебна дисциплина.  

4. да получават квалифицирана помощ от преподавателите чрез форума в СДО, 

на електронните си адреси или лично в определените дни за присъствени консултации.  

5. да имат достъп до СДО за проверка на текущото си студентско положение.  

6. да имат достъп чрез СДО до учебния план, учебните програми и другите 

документи за ДФО по специалността.  

7. свободно да преглеждат публикуваните в СДО учебни материали по 

съответните дисциплини за срока на обучението.  

 /4/ Обучаемите в ДФО са длъжни:  

1. да заплащат в срок размера на таксите, определени за ДФО;  

2. да присъстват на обучителния курс (инструктажа) за новоприети обучаеми в 

ДФО;  

3. да представят в срок, съгласно учебния график, предвидените от учебните 

програми за ДФО курсови работи, реферати, казуси и др.;  

4. да решават за самоподготовка тестове, чрез СДО в реално време, съгласно 

предвидените условия;  

5. да полагат изпитите присъствено на определените дати;  

6. да не предоставят по никакъв повод на други лица своя имейл адрес и 

потребителското име с парола за достъп до СДО;  

7. да не предоставят, учебни материали и други ресурси за ДФО, предоставени за 

ползване от ЮЗУ „Неофит Рилски“;  

8. да използват базата на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Интернет трафика и СДО само за 

учебни цели. 


