
ЧАСТ I: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

 Изпитът ще се проведе чрез Office 365 платформата на МУ-Пловдив, 

MS TEAMS чрез решаване на он-лайн тест. 

 Дистанционният тест ще бъде в MS Forms формат, който ще бъде 

споделен като линк във вашия канал за съответната изпитна сесия 

в определениата дата и час.  

 Видео-контролът ще се осъществява чрез MS Teams по време на 

целия изпит. 

 Резултатите ще бъдат обявени до една седмица след изпита в Teams 

 

 Технически изисквания:  настолен компютър или включен в 

мрежата лаптоп с включена камера и микрофон през цялото време 

на изпита. Параметри на интернет връзката: скорост на даунлоуд и 

ъплоуд не по-ниска от 5 Mbps (препоръчително около 10 Mbps). 

Можете да проверите скоростта си тук:  https://fast.com.  

 

 Място, време и дата на изпита в MS TEAMS: в създаден канал за 

провеждане на дистанционен сместриален изпит по 

неврохирургия, за което ще бъдете уведомени предварително. 

 

ВАЖНО: Трябва да сте онлайн 15 минути преди началото на вашата 

изпитна сесия!!!   

 

 

ЧАСТ II: ИНСТРУКЦИИ ЗА ДИСТАНЦИОННИЯ ТЕСТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ 

 

Вашият тест ще бъде в MS Forms формат. 

Прочете внимателно следните указания: 

- Тестът по Неврохирургия включва 40 въпроса. 

https://fast.com/


- Времето за работа върху теста е 40 минути. След изтичане на 

времето, тестът не може да бъде приет от системата и няма да бъде 

оценен! 

- В тестът се съдържат 37 въпроса от затворен тип с един възможен 

отговор и 3 въпроса от отворен тип с кратък писмен отговор. 

- Отговорите се посочват директно в интерактивните поле на теста. 

- Чрез бутон НАПРЕД/НАЗАД можете да разлиствате формата без 

ограничения в броя на повторенията или посоката. 

- За правилен отговор на въпрос от затворен тип ще получите 1 

точка, а на въпрос от отворен тип – 2 точки /или 1 точка при непълен 

отговор/. 

- Максималният брой точки от правилни отговори е: 43 точки. 

- Резултатите Ви ще бъдат обявени след формиране на комплексна 

оценка от изпита по „Специализирани хирургии“. 

ВНИМАНИЕ: ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ ОТГОВОР НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ 

ВЪПРОСИ!!! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЕСТЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ОТ 

СИСТЕМАТА!!! 

 Оценката се сформира в зависимиост от броя получени точки, 

както следва: 

До 25 точки - СЛАБ (2) 

От 26 до 29 точки - СРЕДЕН (3)  

От 30 до 34 точки - ДОБЪР (4)  

От 35 до 39 точки - МНОГО ДОБЪР (5) 

От 40 до 43 точки - ОТЛИЧЕН (6) 

 
 

Важно за провеждането на онлайн изпитите!   
Уверете се, че сте влезли в акаунта си в MS TEAMS и FORMS в браузъра ПРЕДИ 

провеждането на самия изпит! Това означава, че трябва да ползвате 



ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ АКАУНТ и парола, които сте получили от Университета. 

Ползването на акаунт, различен от този, даден Ви от МУ-Пловдив, няма да бъде 

зачетен като положен изпит. 

 


