СТАТУТ ЗА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ И НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

1.
Националната гимназия за древни езици и култури е асоцииран лицей към
Софийския университет „Св. Климент Охридски” и представлява негова база за
експериментална дейност и педагогическа практика на студентите.
2.

Структура на учебния процес.

2.1. Задължителна подготовка (ЗП) и задължителноизбираема подготовка (ЗИП).
Провежда се съгласно държавните стандарти и изисквания за общообразователната
подготовка в гимназиалния курс на обучение и ЗНП.
2.2. Задължителна подготовка (ЗП) и задължителноизбираема подготовка (ЗИП)
за профилираното обучение според програми, утвърдени от Университета
Министерство на културата.
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3.
Софийският университет ръководи и контролира учебно-методическата дейност на
училището:
3.1. чрез своите факултети, които изготвят учебните програми по специалните
предмети и ги приемат на заседания на Факултетните съвети. Учебните планове и
учебните програми се приемат и от Учителския съвет.
3.2. чрез периодично атестиране на учителите по специалните предмети – класически
езици, старобългарски език, история и философия – на всеки три години, осъществявано
от съответните катедри на СУ „Св. Климент Охридски“ по критерии, изработени от тях в
съответствие с нормативната уредба.
3.3. чрез изходящи тестове в края на учебната година, изработени от съответните
катедри.
3.4. чрез посещения на учебните занятия по специалните
университетски преподаватели, избрани от съответните катедри.

предмети
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3.5. чрез участие в изпитни комисии при изявено желание от страна на лицея.
4.
За осъществяване на координация на съвместната дейност на НГДЕК и СУ „Св.
Климент Охридски“ деканите на Факултета по класически и нови филологии, Факултета
по славянски филологии, Философския факултет и Историческия факултет назначават
инспектор по лицейната степен за съответните специални предмети с длъжностна
характеристика и възнаграждение, определено от Декана на съответния факултет.
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5.
Редовните учители по специалните предмети в лицея се избират чрез конкурс, като
в комисията за конкурса участват и преподаватели по съответната специалност от
Университета.
6.
Профилираното обучение в лицея се осъществява от изявени учители от лицея, а
също така и от университетски преподаватели, одобрени от съответния Факултетен съвет.
7.
Учениците в Националната гимназия за древни езици и култури се подбират чрез
конкурсен изпит след завършване на 7. клас в съответствие с наредба на Министерство на
културата.
8.
Завършващите лицея ученици полагат зрелостни изпити в съответствие със ЗНП.
Профилираното обучение завършва с полагането на вътрешен писмен зрелостен изпит или
със защита на дипломна работа.
9.
Профилираното обучение по класически езици завършва с полагането на вътрешен
писмен зрелостен изпит по латински или старогръцки език. Оценката се вписва в
зрелостното свидетелство на ученика.
9.1. Оценката от вътрешния писмен зрелостен изпит в съответния профил се приема
за оценка от кандидат-студентски изпит за прием в специалности, определени с
Правилник за приложение на този Статут.
9.2. Право да се явяват на изпита по т. 9. имат всички ученици от 12. клас на НГДЕК
в съответната година, които имат желание да кандидатстват в специалностите по т. 9.1.
9.3. Дипломните работи в профилираното обучение по класически езици са
факултативни. Успешната им защита носи кредити в обучението в І курс по латински и
старогръцки език на специалността Класическа филология.
9.4. Оценката от защитата на дипломната работа в съответния профил пред комисия
от Университета на кандидат-студентите, завършили НГДЕК с успех от дипломата за
средно образование не по-малко от много добър 5.00 се признава за резултат от кандидатстудентски изпит при условия, определени с решение на Академическия съвет.
10.
Преподавателите на лицея ползват безплатно всички университетски форми на
квалификация и следдипломно обучение в СУ „Св. Климент Охридски”.
11.
Настоящият статут влиза в сила след приемането му от Академическия съвет на 17
юли 2013 г., Протокол № 10.
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