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СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 

от академичен наставник ....................................................................................................... 

за комплексна проверка на документи по проект „Студентски практики – Фаза 2” 

за стартиране на практическо обучение на студент  

 

Студентът ....................................................................................................................................... 

в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, спец./МП …....……...…….……, фак./маг. № ......................, 

курс …., форма на обучение ......................., предостави документи за провеждане на 

практическо обучение. Извършената проверка установи, че са изпълнени следните 

изисквания: 

□ налице е договор за сътрудничество по проекта, сключен между обучаващата 

организация и Стопанска академия; 

□ налице е договор по проекта, сключен между ментора и Стопанска академия; 

□ в договора на студента със Стопанска академия информацията за лични данни, 

постоянен адрес по лична карта и банкова сметка на студента, е попълнена коректно и 

проверена;  

□ студентът е попълнил Декларация по образец на Стопанска академия; 

□ практиката ще започне на дата ......................  и ще завърши на дата ......................, 

които няма да се променят. По изключение, само по обективни причини графикът може 

да се удължи до 6 месечния срок на действие на договора. 

□ графикът на студента е съобразен с формата на обучение и ангажиментите на студента; 

□ графикът на студента е съобразен с работното време по трудов договор на студента, 

когато студентът е работещ. 

С настоящата служебна бележка удостоверявам, че са спазени всички условия за 

започване на практика от студента. Спазването на датите на започване и приключване на 

практиката, както и графика по часове подлежат на проверка по време на практиката, за 

което нося отговорност. При неспазване на графика от страна на студента, имам право да 

не потвърждавам практиката. 

Настоящата служебна бележка е неотменна част от комплекта с документи, 

необходими за сключване на договора на студента със Стопанска академия и за започване 

на практическото обучение.  

 

Свищов, ..................... г.                 Академичен наставник: ............................... 

          (подпис) 
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