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Изх. №   003 

ДО  

Проф. Д-р Мариана Мурджева, дм, мзм 

РЕКТОР  

Заместник-ректор по УД 

Университетска Комисия по качество 

Декани МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ 

Директори МК и ДЕСО 

 

ДОКЛАД  

 

от: инж. Иван Колев – Технически директор на Център за електронно и 

дистанционно обучение, Ръководител на отдел ИКО, МУ-Пловдив 

 

Относно: Анализ на проведените пробни изпити в електронна среда и степен 

на готовност за провеждане на предстоящата лятна сесия 

 

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР МУРДЖЕВА, 

 

Представен по-долу е обобщен анализ на резултатите от проведените 

пробни електронни изпити, изготвен въз основа на доклади, получени чрез 

електронен формуляр за регистриране от звената. 
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Проведени са 75 пробни изпита в 26 катедри от общо 63 на МУ-Пловдив, 

разпределени както следва:  

• МФ - 14 катедри (31,8% от общо 37);  

• ФДМ - 3 катедри (37,5% от общо 8);  

• ФФ - 6 катедри (60% от общо 10);  

• ФОЗ - 3 катедри (37.5% от общо 8);   

От общия брой пробни изпити 47% са проведени с англоезични студенти и 

53% с български студенти.   

Болшинството от изпитите (80%) са проведени в един етап, а 20% в повече 

от един.  

В 80% в изпитите са участвали студентите от целия курс синхронно, а 20% 

са били разделени на групи.  

В пробните изпити са използвани различни компоненти:  
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Използваните платформи за пробните изпити са:  

 

  

Близо 50% от изпитите са протекли без никакъв докладван проблем 

или затруднение.   

Докладваните проблеми се установяват при минимален брой 

потребители - студенти и още по-малко преподаватели, като част от тях са 

частни случаи.  

Най-честите проблеми по групи са: 

1. Интернет свързаност  

При 24% от проведените пробни изпити са докладвани проблеми с интернет 

свързаността, като те са предимно регистрирани при студенти.  

Основни причини:  

• След проучване се оказва, че студентите използват безжична връзка на 

своето устройство или имат слаба/нестабилна интернет свързаност. В най-

лошия случай - комбинация от двете.  



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

4000 Пловдив, бул. “В. Априлов“ № 15А, e-mail: dlc@mu-plovdiv.bg  

Център за електронно и дистанционно обучение 

4 

 

• Случаи, в които в разговор участват повече от 25 студента 

едновременно.  

Препоръка:  

• Студентите и преподавателите да се стремят да си осигурят стабилна и 

силна интернет свързаност.  

• При провеждане на синхронен изпит за цял курс, студентите да бъдат 

разпределени на групи до 25 в отделни канали.  

  

2. Потребителски  

За 14% от изпитите са докладвани потребителски (локални хардуерни и 

софтуерни) проблеми при единични студенти.  

Основни причини:  

• Използване на мобилно устройство (смартфон, таблет) при присъствие 

в изпит.  

Препоръка:  

• Да се използва настолен или преносим компютър.  

  

3. Микрофония  

При 12% от проведените изпити е докладвана микрофония.   

Основни причини:  

• В следствие на увеличени или близки до микрофона високоговорители.  

• В случай че няколко квестора или студента се намират физически в едно 

помещение и са в една и съща среща.  

Препоръка:  
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• Препоръчва се да бъдат използвани слушалки с микрофон.  

  

4. Проблеми с платформите  

За 5% от проведените пробни изпити са докладвани проблеми с 

потребителския интерфейс, отново в единични случаи.  

Най-честите затруднения са:  

• Бавно зареждане на теста  

• Бавно свързване към срещата  

• Проблем с линка за теста  

• Невъзможност за инсталиране на софтуер  

o Моля студентите да се свържат с IT отдела на университета на адрес: 

studenthelpdesk@mu-plovdiv.bg   

o Моля преподавателите и квесторите да се свържат с IT отговорника към 

катедрата или с Отдел ИКО на адрес: it-help@mu-plovdiv.bg  

Основни причини:  

• Безжична връзка на устройството или слаба/нестабилна интернет 

свързаност.  

• Претоварване на сървърите на Microsoft.  

Препоръка:  

• Студентите и преподавателите да се стремят да си осигурят стабилна и 

силна интернет свързаност.  

  

Изводи:  
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Извадката съдържа информация от 26 катедри от общо 63 на МУ-

Пловдив. В голямата си част изпитите са проведени на цели курсове (големи 

групи студенти) чрез MS Teams/MS Forms.   

Анализът на резултатите от пробните изпити в МУ-Пловдив показа, че 

Microsoft Office 365 предлага сигурна и удобна електронна среда за 

провеждане на изпити. Регистрираните технически проблеми са минимални, 

възникналите проблеми са анализирани и са предложени решения.  

Голяма част от катедрите потвърждават, че са готови за провеждане 

на изпит в електронна форма.   

Това дава увереност, че предстоящата сесия ще бъде успешна.  

  

 С уважение:  

X
инж. Иван Колев 

Технически директор ЦЕДО

 

04-06-2020 г. 

гр. Пловдив 

  

 


