УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ
ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННИ
СЕМЕСТРИАЛНИ ТЕСТОВЕ В СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК (ДЕСО) – ОАЕ
Тестът включва 21 задължителни въпроса. Времето за работа върху теста е
30 минути. При изтичане на зададеното време тестът не може да бъде
приет в системата и оценен.
В теста се съдържат 21 затворени въпроса, като 20 от тях имат един
възможен отговор, а 21. въпрос е с няколко възможни отговора (на въпроси
или поставяне на пропуснати думи), но за него е необходимо да се изчете
зададеният текст за разбиране.
Отговорите се посочват директно в интерактивните полета на теста. Чрез
бутона напред/назад можете да разлиствате формата, без да сте ограничени
в броя на повторенията или посоката.
За правилни отговори от 1. до 20. въпрос получавате по 1 т., а за 21. въпрос
/разбиране на текст и въпроси към него/ получавате по 2 т., при попълване
на думи /по 1 точка/, като общият брой точки за 21. въпрос е 10 т.
Максималният брой точки от верни отговори е 30.
При резултат от 28 до 30 т. оценката е Отличен (6), от 24 до 27
включително студентът получава оценка Мн. добър (5), от 20 до 23 т.
включително оценката е Добър (4), от 16 до 19 т. оценката е Среден (3) и
при резултат 15 т. или по-нисък от този оценката е Слаб (2).
Резултатите ще бъдат обявени през следващата учебна седмица от датата
на провеждане на теста.
След направени подготвителни тестове, апробирани чрез системата,
е необходимо:
За тест, проведен чрез FORMS (за ОАЕ)
1. Отваря се Assignments.
2. В меню Възложена задача се вижда тестът, който трябва да се отвори чрез
Teams във вид на бланка от FORMS.
3. Следва попълване на бланката чрез маркиране на верните отговори по
зададеното условие за съответната задача.
4. След окончателно завършване на теста за фиксирано време (30 минути)
студентът е длъжен да го върне обратно преди крайния срок чрез бутон
ПОДАЙ.

5. В началото на следващата седмица от датата на провеждане на теста
студентът може да провери своите резултати отново чрез Assignments.
6. Опцията Завършена задача
позволява да се види изпратеният от
преподавателя тест, който вече е проверен и оценен, като се съблюдават и
дадените критерии за оценка.
УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ
ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННИ
СЕМЕСТРИАЛНИ ТЕСТОВЕ В СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК (ДЕСО) – ОБЕ
Тестът се възлага в Assignments. Той е с отворени отговори. Подготовката
е направена и се следва познатият начин на провеждане – получаване на
задача, изпълнение за 80 мин., връщане на теста.
1. Дентална медицина, втори курс:
Тестовите задачи са с отворени отговори и обхващат изучения
граматически и текстови материал през летния семестър.
РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКИ:
От 82 до 90 – Отличен 6
От 70 до 81 – Мн. добър 5
От 58 до 69 – Добър 4
От 46 до 57 – Среден 3
Под 45 -

Слаб 2

2. Медицина и фармация, втори курс:
Тестът се възлага в Assignments. Той е с отворени отговори. Подготовката
е направена и се следва познатият начин на провеждане – получаване на
задача, изпълнение за 80 мин., връщане на теста.
Отличен 6.00: 108 – 120 т.
Мн. добър 5.00: 93 – 107 т.
Добър 4.00: 78 – 92 т.
Среден 3.00: 63 – 77т
Слаб
2.00: под 62 т.

3. Медицина, първи курс
Тестът се възлага в Assignments. Той е с отворени отговори. Подготовката
е направена и се следва познатият начин на провеждане – получаване на
задача, изпълнение за 80 мин., връщане на теста.
РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКИ:
От 130 до 113 - Отличен 6
От 112 до 97 - Мн. добър 5
От 96 до 81 - Добър 4
От 80 до 66 - Среден 3
Под 65 точки - Слаб 2
УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ
ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННИ
СЕМЕСТРИАЛНИ ТЕСТОВЕ В СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ДЕСО) –
ОБЕ, ИД „ТЕКСТОВИ СТРУКТУРИ И ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИ В
МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕМИ ОТ МЕДИЦИНСКАТА
НАУКА“

Студентите от ИД „Текстови структури и езикови употреби в
мултимедийните презентации на теми от медицинската наука“ ще решават
тест, възложен в Assignments. Тестът е с отворени отговори. Подготовката
е направена и се следва познатият начин на провеждане – получаване на
задача, изпълнение за 80 мин., връщане на теста.
Резултати и оценки:
От 36 до 40 - Отличен 6
От 31 до 35

- Мн. добър 5

От 26 до 30

- Добър 4

От 21 т. до 25

- Среден 3

Под 20 точки - Слаб 2

СЕКЦИЯ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
ЛАТИНСКИ ЕЗИК
Указания за провеждане на финален тест по латински език on-line със
студентите от първи курс от специалностите медицина, дентална
медицина и фармация, обучаващи се на български и английски език
І. Време на провеждане
1. Предпоследната седмица от втория семестър на учебната 2019 / 2020 г.,
от 18.05 до 22.05.2020 г. по време на редовните упражнения според
програмата за втория семестър.
2. Всеки преподавател представя график за провеждане на финалния тест
пред ръководителя на СЧЕ ст. пр. д-р В. Келбечева
ІІ. Съдържание на финалния тест
Финалният тест включва следните пет задачи:
1. Превод на изрази от латински на български език 20 т.
2. Превод на изрази от български на латински език 35 т.
3. Обяснение на съдържанието на сложни термини от гръцки произход
10 т.
4. Конструиране на сложни термини с помощта на съответните
терминоелементи (гръцки и латински) според обяснението на
съдържанието на съответния термин 10 т.
5. Употреба на предлози в изрази от терминологията 15 т.
Дават се пет примера – два с несъгласувано определение и три със
съгласувано определение.
Общият брой на точките е 90. За положителна оценка студентите трябва да
изпълнят задачи за 45 т.
ІІІ. Технически изисквания.
1. Времетраене на теста – 45 минути.
2. В началото на упражнението преподавателят публикува варианти на
теста в assignments за всеки студент.
3. По време на финалния тест студентите работят с изключени микрофони.
Могат да задават въпроси към преподавателя в чата.
4. Финалният тест e във формат Word.
Студентите работят върху варианта, изпратен им от преподавателя.
Когато свършат, го връщат в assignments.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Оценката по английски език за специалностите „Медицина”, „Дентална
медицина” и „Фармация” се определя въз основа на текущ контрол на
говорните и писмени умения и резултати от междинни тестове, финален
тест и устна презентация по професионални теми, свързани със
специалността.
Провеждането на финалния тест ще се осъществи синхронно в
предпоследната седмица на летния семестър с помощта на опцията
‘Assignment’ в MS Teams по време на редовните упражнения при
съответните преподаватели. Тестът ще бъде с продължителност 45 мин.,
след което студентите ще представят планираните за съответната седмица
устни презентации.
Финалният тест включва следните задачи:
1. Напишете термин, отговарящ на съответната дефиниция - 20 точки
2. Изберете подходящата дума (термин, глагол, прилагателно и т.н. )
според контекста – 20 точки
3. Напишете терминологичните прилагателни, които отговарят на
съответните дефиниции – 20 точки
4. Попълнете липсващите думи в текста – 20 точки
С цел обективното оценяване на студентите ще бъдат изготвени по
няколко варианта за всяка група, съобразени с езиковото ниво и
специалността и тестът ще бъде проведен при включени микрофони.
Студентите са длъжни да предадат заданието в указаното време и да не
закъсняват за началото на упражнението.
ФРЕНСКИ ЕЗИК
Чрез функцията Assignment на платформата MSTeams студентите ще
получат 3 изпитни елемента:
- eдин до два оригинални (автентични и неадаптирани) документи,
свързани със специалността: епикризи, резултати от образни
изследвания, лекарствени листовки, рецепти, клинични случаи и пр.
- поредица от задачи с подусловия, тематично свързани с документа и
неговата тематика (формат Forms или Word) (40 т):
o 1 задача, свързана с формалната и жанровата характеристика
на документа
o 3 задачи, свързани с разбирането на съдържателната страна на
документа
o 3 задачи, свързани с терминологията на документа.
o 1 задача, свързана с приложението на документа в ситуация.

- 1 видео- или аудиозапис с три задачи, контролиращи разбирането на
материала (20 т.).
Общо: 60 т.
Продължителност: 45 минути.
Настоящото указание ще бъде разпространено до студентите чрез
платформата MSTeams.

НЕМСКИ ЕЗИК
Финалният тест по немски език ще се проведе в предпоследната седмица
на месец май според посочения график за отделните специалности чрез
функцията Assignment на платформата MSTeams. Продължителността на
теста е 45 минути.
Той включва следните типове задачи:
1. При посочени термини да се напишат синоними - 10 мин. - 30 точки
2. Попълване в текст на предварително зададени термини и думи от
терминологичното обкръжение - 10 мин. - 20 точки
3. Кратък текст и упражнение за четене с разбиране - 15 мин. - 20 точки
4. Кратък аудиотекст и упражнение за слушане с разбиране - 10 мин. - 20
точки

