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Βάσει του άρθρου 32, παρ. 1, ενοτ. 1 του Νόμου περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της
εντολής με αρ. РΔ-01-124 της 13/03/2020 του υπουργού Υγείας σε σχέση με την επιδείνωση
της επιδημιολογικής κατάστασης, που συνδέεται με την μετάδοση του COVID-19 στην
επικράτεια της χώρας και την υπ’αριθμό Απόφαση της Βουλής της Βουλγάρικης
Δημοκρατίας από τις 13/03/2020 για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
ΔΙΑΤΑΖΩ
1. Να ανασταλούν τα μαθήματα φυσικής παρουσίας στο Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ
Ρίλσκι» έως τις 29/03/2020. Αναβάλλονται και οι πτυχιακές εξετάσεις, οι εξετάσεις των
εξεταστικών περιόδων, οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και οι δημόσιες
υποστηρίξεις των διδακτορικών διατριβών.
2. Να συνεχιστούν τα μαθήματα χωρίς φυσική παρουσία - online, μέσω των διαθέσιμων
πλατφόρμων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με online επαφές μεταξύ καθηγητών και φοιτητών.
Αναθέτω στους επικεφαλής των σχολών μαζί με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και το Τμήμα Επικοινωνίας και Τεχνικών Υπηρεσιών να οργανώσουν και
να υλοποιήσουν την εκπαίδευση των φοιτητών μέσω των πανεπιστημιακών ηλεκτρονικών
πόρων.
3. Μετά από την αποκατάσταση της κανονικής παρακολούθησης των μαθημάτων με φυσική
παρουσία, οι σχολές θα πρέπει να ετοιμάσουν νέο χρονοδιάγραμμα για τα μαθήματα και τις
εξετάσεις που δεν διεξήχθησαν (ούτε κανονικά, ούτε εξ’ αποστάσεως).
4. Ακυρώνω τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο, βάσει του
προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος για τις 21, 22 και 29 Μαρτίου του 2020.
5. Αναστέλλω όλες τις εκδηλώσεις - επιστημονικές, πολιτιστικές, αθλητικές κλπ., στους
χώρους του
πανεπιστημίου και αυτών που διοργανώνονται από τα τμήματα του
πανεπιστημίου.

6. Ακυρώνω όλες τις αποστολές και τα ταξίδια του ακαδημαϊκού προσωπικού, του
διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της
κινητικότητας (Εράσμους ή άλλες) ή της πρακτικής εξάσκησης.
7. Ακυρώνω κάθε κινητικότητα, πρακτική εξάσκηση, επισκέψεις εργασίας και άλλα για τους
ξένους καθηγητές, ερευνητές, επιστήμονες, φοιτητές και επισκέπτες, με εξαίρεση εκείνους
που έχουν ήδη ξεκινήσει. Προτείνω στους ξένους καθηγητές, ερευνητές, επιστήμονες,
φοιτητές και επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Βουλγαρία να μην εγκαταλείψουν τη χώρα
και να συνεχίσουν να εργάζονται υπό τους όρους και τις συνθήκες της παρούσας εντολής.
8. Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και οι φοιτητές,
καθώς και οι ξένοι καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές που έχουν φτάσει από το εξωτερικό
μετά τις 10/03/2020 υποχρεούνται να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών.
9. Περιορίζεται η παρουσία των καθηγητών και του προσωπικού στο πανεπιστήμιο. Οι
κοσμήτορες των σχολών, οι επικεφαλής των τμημάτων και των διευθύνσεων είναι υπεύθυνοι
για την οργάνωση και την εξασφάλιση της λειτουργίας των τμημάτων, των υπολογιστών, των
πληροφοριακών συστημάτων και δραστηριοτήτων που έχουν προθεσμία υλοποίησης η οποία
δεν μπορεί να αλλάξει. Το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντά του εξ’ αποστάσεως ή/και με
φυσική παρουσία με χρονοδιάγραμμα που έχουν παρουσιάσει στον βοηθό του Πρύτανη οι
κοσμήτορες και οι επικεφαλής των τμημάτων που προανέφερα.
10. Για το χρονικό διάστημα του σημείου 1 της παρούσας απαγορεύω την προσέλευση
φοιτητών και εξωτερικών επισκεπτών στα κτίρια του Πρυτανείου του Νοτιοδυτικού
Πανεπιστημίου «Νεόφιτ Ρίλσκι». Συνιστώ η επικοινωνία με και μεταξύ των υπαλλήλων να
γίνεται τηλεφωνικώς ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. Για το χρονικό διάστημα του σημείου 1 της παρούσας απαγορεύω την προσέλευση
εξωπανεπιστημιακών προσώπων στα κτίρια των φοιτητικών εστιών για οποιονδήποτε λόγο.
Απαγορεύεται η συγκέντρωση ομάδων ανθρώπων στα κτίρια και την περιοχή γύρω από τις
φοιτητικές εστίες.
12. Για το χρονικό διάστημα του σημείου 1 της παρούσας να διακοπεί η δραστηριότητα του
φοιτητικού εστιατορίου.
13. Να συνεχιστεί ο εξοπλισμός με υλικά απολύμανσης και υγιεινής. Οι υπεύθυνοι
καθαριότητας να οργανώσουν την απολύμανση των δαπέδων και των άλλων επιφανειών στα
κτίρια.
14. Όλα τα θέματα που προκύπτουν και αφορούν την υλοποίηση της παρούσας εντολής
συντονίζονται με την πρόεδρο της Επιτροπής Κρίσεων, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ.
Ιβάνκα Στάνκοβα, και με τον βοηθό του Πρύτανη Νικολάι Τάχοβ.
Τον έλεγχο επί της εφαρμογής της παρούσας εντολής αναθέτω στους αναπληρωματικούς
πρυτάνεις, τους κοσμήτορες, τον βοηθό του Πρύτανη, τους επικεφαλής των τμημάτων, τους
διευθυντές των διευθύνσεων και τους υπεύθυνους των τομέων.

Η παρούσα εντολή να κοινοποιηθεί στα αρμόδια πρόσωπα, στα μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και στους φοιτητές.
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