
Уважаеми студенти по дентална медицина,  

Изпитът по неврология за студенти по дентална медицина през зимна сесия на 
учебната 2020 – 2021 година ще бъде проведен дистанционно чрез платформата 
Microsoft Office 365 и приложенията MS Teams, MS Forms.  

 Необходимите технически изисквания за участие на студентите в изпита 
са:  

1. Устройство с инсталирана камера, микрофон и мрежова свързаност с параметри 
не по-ниски от 5 Mbps скорост на даунлоуд и 5 Mbps ъплоуд. Може да проверите 
вашата скорост тук. Препоръчва се студента да бъде в тиха среда с цел 
ограничаване на странични шумове, по—възможност с използването на слушалки. 

2. Инсталиран или достъп през браузър до MS Teams. При използване на браузър 
препоръчваме последните версии на Microsoft Edge или Google Chrome.  

 При провеждане на изпита:  

1. Студените трябва да покажат студентските си книжки преди започване на изпита 
на изпитващия асистент, удостоверявайки своята самоличност. 

2. Студентите трябва да проверят дали имат достъп в системата преди обявения 
час, без достъп до материалите, за да се отстранят възможни проблеми със 
свързаността. Студентите трябва да са се включили в съответната среща най-късно 
10 мин. преди началото на изпита. 

3. Студентите трябва да включат камерите и микрофоните си в началото на 
срещата, преди получаване на теста, като те трябва да останат включени през 
цялото време, докато асистентът/квесторът изрично не посочи момента, в който 
може да бъдат изключени!  

4. Студентите нямат право да използват клавиатурата, освен ако не отговарят на 
въпрос който изисква въвеждането на информация. 

5. Изпитът ще се проведе под формата на тест, възложен през Assignments чрез MS 
Teams и MS Forms. Студентите трябва да отворят теста чрез бутона View Assignment 
и да започнат попълването му.  

6. По преценка квесторите могат да изискват от студентите да споделят 
съдържанието на екрана или да предоставят изглед от друг ъгъл към помещението.  
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7. Изпитният тест съдържа 50 въпроса, от които 35 MCQ въпроса, които изискват 
един или повече верни отговори и 15 отворени въпроса, които изискват свободен 
отговор.  Срещу всеки въпрос е означен броят на точките и на верните отговори. 
При посочване на повече отговори от означения възможен брой, въпросът ще 
бъде оценен с 0 точки. Максималният брой точки от всички тестови въпроси е 120 
точки, от които 80 точки са за неврология и 40 точки за Психиатрия.  

8. При завършване на теста студентите натискат бутона „Предай/Submit“.  

9. Времето за решаване на теста ще бъде лимитирано – 50 минути. Тестове, 
получени след изтичане на времето, няма да бъдат оценявани, съответно 
студентите ще получат слаба оценка.  

10. Резултатите от теста ще получите на по-късен етап. Окончателната оценката от 
изпита ще се сформира на база на резултата от изпитния тест, прегледан от изпитна 
комисия с участие на хабилитирани лица от Катедра Неврология и Катедра 
Психиатрия. Двете дисциплини ще бъдат отделно оценени, като ще се търси 
минимум 61% от всяка от двете дисциплини. Окончателната оценка ще е на базата 
на оценките от двете дисциплини. Всяка оценка ще се смята на принципа- от 61 до 
70 % верни отговора - среден (3), от 71 до 80 % от верните отговори – добър (4), от 
81 до 90% от верните отговори - много добър (5), и над 91% от верните отговори – 
отличен (6). 

11. Желаем ви успех! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear students of dental medicine, 

The exam in neurology for dental students during the winter session of the academic 
year 2020 - 2021 will be conducted remotely through the Microsoft Office 365 platform 
and the applications MS Teams, MS Forms. 

• The necessary technical requirements for student participation in the exam are: 

1. Device with installed camera, microphone and network connectivity with parameters 
not lower than 5 Mbps download speed and 5 Mbps upload. You can check your speed 
herе. It is recommended that the student be in a quiet environment to limit background 
noise, preferably with the use of headphones. 

2. Installed or browser access to MS Teams. When using a browser, we recommend the 
latest versions of Microsoft Edge or Google Chrome. 

• During the exam: 

1. Students must show their student books before the exam at the assistant, proving 
their identity. 

2. Students must check that they have access to the system before the announced class, 
without access to the materials, in order to eliminate possible connectivity problems. 
Students must have joined the relevant meeting no later than 10 minutes before the 
start of the exam. 

3. Students must turn on their cameras and microphones at the beginning of the 
meeting before receiving the test, and they must remain on at all times until the 
assistant / conservator has explicitly indicated when they can be turned off! 

4. Students are not allowed to use the keyboard unless they answer a question that 
requires entering information. 

5. The exam will take the form of a test assigned through Assignments through MS 
Teams and MS Forms. Students must open the test using the View Assignment button 
and start completing it. 

6. At the discretion of the examining assistants, they may require students to share 
screen content or provide a view from another angle to the room. 

 



7. The exam test contains 50 questions, of which 35 MCQ questions that require one or 
more correct answers and 15 open questions that require a free answer. The number of 
points and the correct answers are indicated for each question. If more answers than the 
indicated number are indicated, the question will be evaluated with 0 points. The 
maximum number of points on all test questions is 120 points, of which 80 points are for 
neurology and 40 points for psychiatry. 

8. At the end of the test, students press the "Submit" button. 

9. The time for solving the test will be limited - 50 minutes. Tests obtained after the time 
will not be evaluated, respectively students will receive a poor grade. 

10. You will receive the test results at a later stage. The final grade of the exam will be 
formed on the basis of the result of the exam test, reviewed by an examination 
commission with the participation of habilitated persons from the Department of 
Neurology and the Department of Psychiatry. The two disciplines will be assessed 
separately, with a minimum of 61% of each of the two disciplines required. The final 
grade will be based on the grades from both disciplines. Each grade will be considered 
on the principle - from 61 to 70% of correct answers - average (3), from 71 to 80% of 
correct answers - good (4), from 81 to 90% of correct answers - very good (5), and over 
91% of the correct answers - excellent (6). 

11. We wish you success! 

 

 

 

 


