Инструкция за студенти, обучавани в ОКС „Бакалавър“
при провеждане на дистанционно обучение
1. Провеждането на дистанционното (онлайн) обучение в Технически университет – Габрово се извършва
централизирано с използване на платформата за електронно и дистанционно обучение Dmoodle.
Платформата може да се достъпи от адрес http://dmoodle.tugab.bg на десктоп или мобилно устройство.

2. Електронните материали и ресурси, информация и достъп до онлайн занятията и други срещи и
събития по изучаваните от вас дисциплини са публикувани на платформата във вид на курсове,
създадени от съответните водещи преподаватели на дисциплините.
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3. Курсовете в платформата Dmoodle са структурирани по специалности и семестри, за да може да
откриете по-лесно съответните дисциплини, които изучавате през текущия семестър. Тъй като
периодично се извършват някои промени в учебните планове на специалностите, е възможно някоя от
дисциплини да е попаднала в друг семестър. В този случай е препоръчително да потърсите
дисциплината в друг семестър или да използвате бутона за търсене.

4. Една част от електронните материали в курса може да са свързани чрез линкове (връзки) от
платформата Dmoodle с други файлови хранилища (напр. GoogleDrive, DropBox или др.). Изтеглянето на
тези материали става по подобен начин както изтеглянето на електронни материали директно от
платформата Dmoodle.
5. Всеки един курс в платформата е заключен (с парола). Ключовете за достъп за съответните курсове
(като „гости“) на дисциплините, които изучавате по учебен план ще получите допълнително от
ръководителя на вашата група (преподавател). Ръководителят на вашата група ще се свърже с вас по Email, Messenger група или Facebook група.

6. Във връзка със форсмажорното провеждане на дистанционно обучение, провеждане на онлайн
занятия, получаване на навременна информация във връзка с учебния процес или получаване на други
указания, моля да съдействате на вашите ръководители на групи (преподавател) да ви включат във
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Facebook и Messenger групи. Допълнително им изпратете ваши контакти (примерно по e-mail). Facebook
групите ще бъдат създадени служебно от административният състав на университета и не е
необходимо да правите вие такива.
7. Посредством създадената организация за синхронна комуникация посредством Facebook и Messenger
групи ръководителят на групата (преподавател) ще ви уведомява при промени в разписанието на
онлайн занятията или за друга важна информация относно провеждането на занятията.
8. Всеки преподавател може да провежда онлайн занятие като използва избрана от него платформа за
провеждане на онлайн занятия, уроци, семинари и срещи. Указания за вида на платформата и
провеждането на занятието се дават от водещият преподавател и може да ги откриете в съответния
курс на платформата Dmoodle. Разписанието при провеждането на онлайн занятието съответства на
разписанието на учебните занятия прието и обявено в началото на учебната година. Допълнителна
информация за занятието може да получите от ръководителят на вашата група (преподавател).
Примерно указание за провеждането на онлайн занятие може да бъде следното:
Уважаеми студенти, онлайн занятието по дисциплината ПМУ се провежда с използването на
платформата Zoom. Моля, всеки един от вас да я изтегли и инсталира на своите устройства.
Онлайн занятието ще се провеждат по първоначално обявеното в началото на учебната година
учебно разписание. За да достъпите онлайн занятията използвайте съответната връзка и
подайте заявка за участие 5 или 10 минути преди началния час.

Забележка: Инструкцията се отнася за студентите, обучавани в ОКС Бакалавър!
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