Уважаеми студенти,
Позволете от името на ръководството на училището да ви благодаря за положените усилия и
проявеното разбиране, които ни позволиха да приключим успешно предходната учебна година.
Нашето общо начинание нямаше да е възможно без вашата съпричастност.
Позволете също да поздравя вас и вашите родители и близки с избора ви да се обучавате при
нас и да ви пожелая успехи и здраве.
Нека сега да споделя и информация за предстоящия семестър – зимен семестър на учебната
2020 – 2021 година.
Задържахме тази информация досега, защото очаквахме заповед от министъра на
здравеопазването и указания от министъра на образованието. За съжаление отговорът, даден
от последните заповеди на министъра на здравеопазването, не решава по еднозначен начин
възникналите въпроси.
В тази връзка бе взето решение учебната 2020 – 2021 година да започне присъствено.
Сигурно си задавате редица въпроси. Например: „Защо другите университети във Варна
започват занятията си дистанционно, а ВВМУ присъствено?“, „Какво ще се случи, ако
епидемиологичната обстановка се влоши?“, „Как ще се постъпи в случай, че студент има
здравословен проблем и/или живее с близки, попадащи в рискова група?“ и други подобни.
Нека се опитам да отговоря поне на тези три въпроса.
Що се касае до започването на занятията присъствено, то това се прави с отчитане на дадените
разрешения за това от последната заповед на министъра на здравеопазването и текущата
епидемиологична обстановка в град Варна.
Допълнително следва да се отчете, че присъствените занятия са значително по-полезни от
дистанционните. При това част от занятията – практичните, следва да се проведат присъствено.
Това най-вече се отнася за занятията, провеждани на тренажор от регулираните специалности
„Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“ и „Речно
корабоплаване“.
Същевременно искам да ви уведомя, че сме взели мерки за реакция в случай на поява на
студенти с положителни проби. За целта, както ще се убедите от публикуваното разписание,
дисциплините, налагащи присъствено водене, са концентрирани в модули, предимно
разположени в началото на семестъра. Това позволява след определен период да се преминава
на дистанционна форма на обучение.
Нека посоча как стои въпросът по специалности и години на обучение.
За информационните специалности и специалности „Експлоатация на флота и пристанищата“,
„Мениджмънт на водния транспорт“, „Логистика“ и „Мениджмънт на пасажерското
корабоплаване“ от всички курсове на обучение имаме незабавна готовност за преминаване на
дистанционна форма на обучение. Единствено за „Мениджмънт на пасажерското
корабоплаване“ следва да се има предвид, че през Декември се предвижда да присъстват
задължително в училище за десетдневен специализиран морски курс, но дори и той може да се
отложи за удобен момент през следващия семестър.

Моля, колегите от споменатите по-горе специалности да имат предвид, че при възникване на
опасност (колега с положителна проба или нарастване на заболеваемостта във Варна),
незабавно ще се превключат на дистанционна форма на обучение.
По отношение на първокурсниците от специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и
механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Речно корабоплаване“ и „Корабоплаване“
(приети във ВТУ, но обучаващи се при нас), моля, да се има предвид, че дисциплините, налагащи
задължително присъствие за тях, свършват до края на месец Септември. След това, при
възникване на опасност, веднага ще бъдат превключени на дистанционна форма на обучение
до края на семестъра.
За специалностите: „Корабоводене“ втори курс, „Корабни машини и механизми“ втори и трети
курс, „Електрообзавеждане на кораба“ втори и трети курс дисциплините, налагащи
задължително присъствие за тях, свършват до края на ориентировъчно през Октомври. След
това, при възникване на опасност, веднага ще бъдат превключени на дистанционна форма на
обучение до края на семестъра.
За специалността „Корабоводене“ трети курс положението е най-сложно поради факта, че те ще
преминават курса GMDSS през този семестър. Това налага пълен присъствен семестър. Въпреки
това очакваме до края на месец Септември да лицензираме пред Морска администрация
платформа за водене на споменатия курс дистанционно и тогава ще имаме възможност да се
превключим на дистанционно обучение по необходимост.
На колегите от четвърти курс от специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и
механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ искам специално да благодаря, че се отзоваха
на призива ни да започнем семестъра по-рано и сега голяма част от тях вече са завършили
семестъра. За тези, които не са завършили, ще се организират занятия през Ноември – Декември
и присъствено ще се организират занятията само в курсовете за сертификат и практични
упражнения. За същите колеги сме наясно, че има усложнения с качването и слизането от
корабите. За целта, ако някой закъснее и пропусне занятията, ще дадем възможност по
индивидуален план да се готви и явява на изпити, както и ще осигурим включване в курсове за
сертификати.
По отношение на последния въпрос - „Как ще се постъпи в случай, че студент има здравословен
проблем и/или живее с близки, попадащи в рискова група?“.
Моля, да се има предвид, че на колегата ще се даде възможност да премине в обучение по
индивидуален план без да се съобразяваме с формалните изисквания за успех и година на
обучение. При това периодът, в който ще бъде на индивидуален план че е какъвто си избере.
Това се отнася и за всеки, който просто се притеснява да посещава занятия присъствено.
Искрено се надявам, че поне частично съм отговорил на въпросите ви.
Позволете в заключение да ви уведомя, че Училището ще направи всичко възможно за
пълноценната ви подготовка и съхраняване на вашето здраве.
Моля, за всички въпроси, притеснения и съображения да се обръщате към публикуваните на
сайта контакти (сайтът се актуализира и следващата седмица ще е актуален). Не се
притеснявайте да звъните и на мен. Телефонният ми номер е 0888 810 281.
Поздрави и простете за дългото обръщение!
Бъдете здрави и пазете себе си и вашите близки!

Уважаеми колеги,
Добре дошли в Училището!
От тази седмица започват редовните занятия със всички специалности. Всъщност занятията
започнаха на 08 Септември с малки изключения за някои випуски.
Обръщам се към вас с информация за наложителна промяна и във връзка със зачестили
обаждания на студенти и родители.
В предходното ни обръщение към вас посочихме, че всички усилия ще насочим към успешно
обучение и запазване вашето и на близките ви здраве.
В тази връзка вече имаме наблюдения върху учебния процес, но и за съжаление имаме заболели
или карантинирани колеги.
За огромно съжаление въведеното правило за носене на предпазни маски в час и в коридорите
на училището масово се нарушава или маските се носят по неправилен начин. Оказва се, че и
преподавателите се притесняват да изискват спазването на това правило.
Допълнително се появиха проблеми със спазването на физическа дистанция в учебните зали.
Правилата за разреждане се нарушават масово, но следва да признаем, че и мащабите на някои
от залите не позволяват разреждане на необходимата дистанция между студентите.
По изброените причини днес се състоя среща на учебната администрация и преподаватели.
Моля за извинение, но спешността на срещата не позволяваше да поканим и Студентския съвет.
Доколкото в училището има план, предвиждащ плавно и/или спешно преминаване към
обучение във виртуална среда, то бе активирана част от плана. Взето е решение, предвиждащо
от понеделник – 14.09.2020 г., изцяло на обучение във виртуална среда да преминат следните
специалности: „Експлоатация на флота и пристанищата“ втори, трети и четвърти курс;
„Логистика“ втори, трети и четвърти курс; „Мениджмънт на водния транспорт“ втори, трети и
четвърти курс.
Първокурсниците от същите специалности, заедно с обучаемите по специалността
„Мениджмънт на пасажерското корабоплаване“, ще водят присъствено занятия до началото на
официалното откриване на учебната година (28 Септември) и от 05 Октомври също ще преминат
на обучение във виртуална среда. При усложняване на обстановката е възможно преминаване
на дистанционна форма на обучение и по-рано.
Моля за вашето разбиране, но усложняващата се обстановка със заболеваемостта и прогнозите
за нейното развитие налагат тези мерки. За съжаление се появиха и първите заболели
преподаватели, както и карантинирани студенти. Това наложи и вземането на това решение.
Стремежът ни е да позволим на студентите от специалностите, които имат тренажорни занятия
и упражнения в лаборатории, да ги проведат и всички успешно да завършим този учебен
семестър. Точно по тази причина прибягваме до практиката на превключване на дистанционно
обучение на специалности и курсове своевременно с цел освобождаване на големи лекционни
помещения за тези студенти, които следва да останат на присъствени занятия.
Наясно сме със затрудненията, които възникват. Един от важните въпроси е свързан с
общежитията. Към момента не се налага студентите от специалности преминали или
преминаващи на дистанционно обучение да ги напускат. Уверяваме ви, че ако такава мярка се
наложи, то ще бъде дадено предизвестие, позволяващо спокойно преместване. Студентите от

специалности, преминаващи на дистанционно обучение, които желаят да напуснат
общежитията, моля да се обърнат към администрацията на общежитията и да ги уведомят. В
зависимост от желанията на студентите ще се предложи вариант, отчитащ всеки индивидуален
случай.
Уважаеми студенти, призовавайки ви още веднъж към разбиране, убедени сме, че ще проявите
съпричастност към усилията на ръководството и преподавателите да преодолеем заедно това
нелеко предизвикателство. Моля, преминаващите в дистанционна форма специалности да
разберат необходимостта от това.
Доколкото ни очаква една година, която ще е изпълнена с предизвикателства, то е удачно да
работим в колкото е възможно най-тясно взаимодействие. За тази цел заедно със Студентски
съвет ще организираме бързо сформиране на група от представители на всеки курс на всяка
специалност, с която група ще си организираме виртуални срещи и дискусии, които да ни
помагат в подобни сложни ситуации да вземаме заедно решения, които най-пълно да отчитат
вашите интереси.
Поздрави, успешна и здрава година!

