
В изпълнение на РС-Протокол № 8/05.05.2020г. и във връзка с предстоящата лятна 

изпитна сесия, Катедрата по Специална хирургия с ръководител проф. д-р А. Учиков, 

дмн, взе следните решения: 

 

 

По точка 1: 

Учебните материали за подготовка на студентите за изпита включват основно лекционен 

материал от Проф. Учиков, проф. Димов, доц. Новаков, доц. Узунова и доц. Присадов,  а 

също така и лекционен материал в приложението Share Point в Office 365. 

Препоръчват се и следните учебници и учебни помагала: 

1. Учебник „Хирургични болести” от 2016г., съавтори А. Учиков;  И. Новаков 

2. „Ръководство по Гръдна хирургия” от 2011г., съавтор  А. Учиков 

3. „Ръководство по хирургия на хранопровода и диафрагмата” от 2009г.,съавтор  А. Учиков 

4. „Колопроктологична хирургия” от 2012г., съавтор  А. Учиков 

5. „Спешна хирургия” от 2011г., съавтор  А. Учиков 

6. Хирургия. Основи на хирургията. Том I  от 2007г. автор  Д. Дамянов  

7. Хирургия. Клинична хирургия. Том II от 2007г.   автор Д. Дамянов  

8. Selected Lectures in Special Surgery - Part One - for Students in Medicine от 2017г.  Автор: 

Иван Новаков 

9. Questions & Answers in Special Surgery от 2018г.  Автори: Велизар Хаджиминев, Иван 

Новаков, Мария Въжева 

По точка 2: 

Ще бъдат включени 50 броя два основни типа въпроси: активни и пасивни. Студентите ще 

имат на разположение 55 минути. Пасивните въпроси ще имат един единствен възможен 

верен отговор.  Активните въпроси изискват кратък, аргументиран и добре формулиран 

отговор.  

Изпитът за български студенти ще се проведе с присъствена форма, в рамките на един 

ден, в 10-та Аудитория , на три групи по 70 студента. Ще бъдат осигурени всички 

необходими условия за физическа дистанция, съобразени с епидемиологичната 

обстановка. 



 

Изпитът за чуждестранни студенти ще е online формат през Office 365, чрез приложението 

Forms. 

 

По точка 3: 

Регламентът за оценяването в зависимост от постигнатите резултати ще бъде следния: 

всеки въпрос носи 2 /две/ точки.  В зависимост от броят верни отговори и съответните 

точки, оценяването ще бъде следното: 

под 60 точки –    слаб 2 

от 60т. до 70т. -  среден 3 

от 70т. до 80т. -  добър 4 

от 80т. до 90т. -  мн. добър 5 

от 90т. до 100т. - отличен 6 

 

 

 

 


