ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ
по учебната дисциплина

„ВИСША МАТЕМАТИКА“
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“
ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

1. Текущ контрол през семестъра
Текущият контрол се провежда чрез два колоквиума с оценки К1 и К2 за решаване
на задачи съответно от Част I и Част II на учебника. Те се провеждат в часовете, определени от учебното разписание за тази дисциплина и се обявяват няколко седмици предварително. Обикновено К1 и К2 са в часовете за упражнения съответно през
VI и XII седмица. След една седмица (на следващото упражнение) на студентите се
предоставя информация и разяснения на резултатите от контрола, което да подпомогне по-нататъшната им подготовка. При положителен резултат (поне 3,00), оценката от тази част влиза като компонент в крайната оценка за изпита. Ако резултатът е негативен или студентът желае да повиши тази текуща оценка, има възможност да го стори в деня на изпита през януарската сесия.
Другата текуща оценка се дава за участието на студента в учебния процес – в часовете за лекции, упражнения и самостоятелна работа. Тази оценка се формира от
мнението на преподавателите на лекции и упражнения, като за неизвинени отсъствия от лекции се отнема 0,2 от крайната оценка за всяко отсъствие. Проверките на
лекции са в около 50% от часовете. Отсъствията от упражнения се отработват под
ръководството на преподавателя на упражнения.
В края на семестъра студентите имат възможност да направят трикратно тренировъчно решаване на теоретичния онлайн тест върху целия учебен материал. Получават незабавна оценка от софтуерната система с информация за направените грешки.
2. Изпит по време на сесията
Крайната оценка на семестриалния изпит през януарската сесия се формира от
следните компоненти:
- Входен теоретичен тест ТТ (предварителният етап на крайния изпит), който

се провежда онлайн (обикновено в деня преди крайния изпит) и се оценява автоматично от софтуерната система Moodle, по зададени предварително критерии от преподавателите, известни на студента. При поставянето на оценката е
изключен субективният елемент. Минималният положителен резултат е 50%
верни отговори, като се санкционират грешните отговори и се дава възможност
за въздържане от даване на несигурен отговор.
- Писмен изпит (същинският етап на крайния изпит), който продължава 2 часа и
се състои в решаване на изпитна тема задачи от Част III от учебника и се получава оценка К3 (в деня преди крайния изпит). Освен това тогава се решават и
изпитни теми от Части I и II, ако студентът не ги е положил успешно или иска да
си повиши оценката за тях. За решаване на повече части студентите ползват
един час допълнително време. Критериите за оценка на всеки елемент от задача
са обявени предварително, с което се изключва субективният фактор при оценяването.
- Устен изпит или Събеседване (заключителният етап на крайния изпит), провеждан между студента и преподавателите по графика за деня на изпита или
следващия ден. Студентът отговаря на допълнителни въпроси по темите на
писмения изпит. След това се формира крайната оценка от лектора с участието
на асистента и в присъствието на студента, като се отчита и четвъртият компонент – представянето на студента в часовете, самостоятелната му работа и текущият контрол.
Ако един от компонентите на оценката е Слаб 2, то крайната оценка е задължително
Слаб 2.
Ако студентът получи крайна оценка Слаб 2 на изпита през януарската сесия, той
трябва да се яви на поправителен изпит през септември, който се провежда по същата схема. Положителните оценки от отделните компоненти при предходно оценяване се зачитат на поправителния изпит, но се дава възможност за повишаването
им при желание на студента.
Крайната оценка се получава като средно аритметична на оценките ТТ, К1, К2 и К3,
освен това се отразяват оценката от събеседването и корекцията за отсъствия на
лекции.
Изпитът приключва за студента, след като преподавателите му съобщят поставената оценка и му обяснят основанията за нея.

