АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
„ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” – ПЛОВДИВ
ЗАП О В Е Д
№ РД-16-690,
20.10.2021г., гр. Пловдив
На основание Заповед № РД – 01 - 856 / 19.10.2021г. и Заповед № РД – 01 - 733 /
27.08.2021г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 10 от
ПУД на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, както и с чл. 32, ал.1, т. 14 от
Закона за висшето образование, с цел опазване здравето на студентите и докторантите,
щатния и извънщатен персонал и външни лица - посетители на Академията и
предотвратяване на разпространението на заразата от коронавирус COVID-19

Р А З П О Р Е Ж Д А М :
1.
Считано от 21.10.2021г. всички учебни занятия да се провеждат
неприсъствено в електронна учебна среда по обявения на сайта на Академията график
за провеждане на часовете чрез предоставените от администрираната от Академията
облачна система средства – Google meet и / или Classroom, с изключение на изброените
в точка две от настоящата заповед случаи.
2. Присъствено могат да бъда провеждани практически учебни занятия,
обучения и изпити по практика, семестриални изпити, държавни изпити и защити на
дипломни работи на студенти, специализанти и докторанти при спазване на физическа
дистанция от най-малко 1,5м. и носене на защитни маски за лице, в случаите, когато
всички присъстващи преподаватели, студенти, специализанти, докторанти и
непреподавателски състав ангажиран с учебната дейност са:
2.1. ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни
документи за ваксинация или преболедуавене (до 180- тия ден от дата на проведеното
изследване) по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на
здравеопазването или
2.2. представят валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021г.
на министъра на здравеопазването доказващ отрицателен резултат от проведено до 72
часа изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз
антигенен тест извършен до 48 часа от момента на издаване на документа.
3. Задължавам преподавателите провеждащи присъствено обучение да следят за
спазването на условията по точка 2, чрез използване на мобилно приложение „COVID
CHECK BG“ на „Информационно обслужване“ АД.

4. Задължавам деканите, ръководителите - катедри, курсовите съветници и
отговорниците на студентските курсове да подпомагат връзката между студенти и
преподаватели.
5. Задължавам ръководителите на катедрите да доведат настоящата заповед до
знанието на преподавателите от съответната катедра.
6. Ръководителите на административни звена да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат
присъствена работа до 50% от персонала.
Настоящата заповед да се оповести чрез публикуване и в интернет сайта на
Академията и постави на входовете на сградите на Академията.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-ректор „Учебна
дейност“.
Проф. д-р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА – НОВАК,
РЕКТОР на АМТИИ „ ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ ” – ПЛОВДИВ

