
ИНФОРМАЦИЯ 

За предстоящия семестриален изпит по съдебна медицина за учебната 
2019/2020 г. 

Летен семестър –V курс медицина – българоезично обучение  

 

Уважаеми студенти,  

Катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ – Пловдив 
предвижда провеждането на дистанционен семестриален изпит по съдебна 
медицина със задължителен аудио-и видео контрол. 

1. Предложението на катедрата е семестриалния изпит за студенти с 
българоезично обучение да се проведе в дните от 30.06.2020 г. до 03.07.2020 г. 

2. Предвиждаме изпитът да се проведе в тимове с максимална 
численост 25 души, като за 30.06.2020 г. са предвидени 3 тима с начални 
часове: 07.00 ч.; 11.00 ч. и 14.30 ч.В останалите три дни предвиждаме изпитна 
на по два тима, съответно от 07.00 ч. и от 11.00 ч. 

Графикът и съставът на тимовете /студентски групи/ ще бъде съобщен 
допълнително след утвърждаване на окончателния график за провеждане на 
изпитите през лятната сесия от Ръководството на института. 

3. Изпитът ще се проведе чрез генериран от системата предварително 
подготвен текст, различен като подредба на въпросите и отговорите. 
Предвиждаме включване на теста 50 /петдесет/ въпроса, като всички те ще 
бъдат от затворен тип, с възможност за един верен отговор. 

4. Въпросите ще бъдат подбрани от издаденото от катедрата 
Ръководство с тестове по съдебна медицина, което ще бъде достъпно за 
студентите на страницата на катедрата. 

5. Регламентът за оценяване е различен от приетия в катедрата 
академичен стандарт, поради ограниченията, възникнали при дистанционното 
обучение.  

6. Продължителност на решаването на теста – 90 минути. 

7. Предвиждат се следните условия и скали за оценка: 

- Всеки верен отговор ще се оценява с 2 /две/точки. 

- За успешно положен изпит и оценка Среден /3/, ще е необходимо 
студентите сумарно да са получили на теста 55 точки /55%/ верни отговори. 



Предвиждаме възможност за студентите с резултат 50-54 точки /включително/ 
възможност при желание от страна на студента на устно препитване на целия 
материал по видео връзка веднага след съобщаване на резултатите, което ще 
стане няколко минути след приключване на теста. Устният изпит ще се проведе 
в системата за видео-наблюдение и с възможност за прослушване от целия тим. 

Подчертаваме, че възможността за устен изпит в интервала 50-
54 точки ще дава евентуална възможност за достигане на оценка среден 3. 

8. Оценка Добър /4/ се записва при постигнат резултат от 65-74 точки. 

9. Оценка Много добър /5/ се записва при постигнат резултат от 75-84 
точки. 

10. Оценка Отличен /6/ се записва при постигнат резултат от 85-100 
точки. 

Предвиждаме възможност при желание от страна на студента и постигнат 
резултат в интервала 80-84 точки да се проведе устно препитване за евентуално 
достигане на резултат Отличен /6/. 

11.  Аудио- и видео-връзката е задължителна и при липса на такава 
изпит на студент не се зачита. 

12.  Непредаването на тестовете в посочения 90 минутен срок също 
води до незачитане на изпита. 

13.  Всякакви съмнения за ползване на нерегламентирани пособия от 
всякакво естество по време на провеждане на тестовото изпитване ще бъдат 
санкционирани от изпитната комисия, като решението ще се взема на момента 
съобразно наличните данни. 

Желаем Ви успех! 

 

Ръководител Катедра съдебна медицина и деонтология 

Доц. Д-р С. Спасов, д. м. 

 

Р.S. Ръководството на катедрата запазва правото си за промени в този 
регламент при възможност за изпълнението му, поради възникнали проблеми в 
изпитния график или във възможностите на ИКО /Компютърен отдел/ 

 


