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Изпитът по „Анестезиология и интензивно лечение“ ще се състои от писмена част 

и устно събеседване. За целите на писмения изпит и с оглед необходимостта от 

спазване на противоепидемичните мерки студентите от съответния ден ще бъдат 

разпределяни в групи по 6 човека, които ще влизат в самостоятелна учебна зала. 

КАСИМ разполага с две учебни зали, в които ще бъдат осигурени условия за спазване 

на противоепидемичните мерки и осигуряване на необходимата дистанция между 

студентите.  

Писменият изпит ще бъде с продължителност 1 час и 30 мин, като за първата 

група студенти той ще се проведе от 08:00 до 09:30 часа, за втората група студенти от 

09:30 до 11:00 часа, а за третата група студенти от 11:00 до 12:30 часа. Семестриалният 

изпит е многокомпонентен и включва теоритична и практична част. Теоритичният 

изпит включва писмен изпит и устно събеседване. Писменият изпит от своя страна се 

състои от тест върху целия материал по Анестезиология и интензивно лечение и 

писмено разработване на въпрос от конспекта за семестриален изпит по дисциплината. 

Успешно преминалите писмения изпит студенти преминават към устен изпит, който 

включва събеседване със студента за оценка на способността му за самостоятелно, 

логическо и творческо възпроизвеждане и анализиране на литературните данни по 

дисциплината, за обосновано и оригинално извеждане и защитаване на собствена теза, 

както и на общата му медицинска и езикова култура. По време на устното събеседване 

изпитната комисия ще проверява и оценява практическите умения на студентите за 

провеждане на кардиопулмонална ресусцитация върху манекен. Изпитът по 

Анестезиология и интензивно лечение ще започва в 08:00 часа и продължава до 16:00 

часа.  

В съответствие с Академичния стандарт по учебната дисциплина 

„Анестезиология и интензивно лечение“ крайната оценка от семестриалния изпит е 

многокомпонентна и включва оценка от писмения изпит, оценка от устния изпит, 

оценка от практическия изпит и оценка от текущия контрол. За всеки компонент, 

участващ във формирането на крайната оценка, се определя коефициент на значимост к 

(от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите на значимост трябва да винаги да 



бъде 1. Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобалната система от 

различните компоненти, умножени със съответните коефициенти на значимост. 

Крайна оценка = k1Qоценка от текущ контрол + k2Qоценка от писмен изпит + 

k3Qоценка от устен изпит + k4Qоценка от практичен изпит 

k1= 0.10; k2= 0.30; k3= 0.40; k4=0.20 

Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, крайната оценка е 

задължително слаб 2. 
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