
Изпит по  ССХ за зимна изпитна сесия на учебната 2020/2021г. 

  Уважаеми студенти, 

    Във връзка с епидемичната обстановка в страната  и   заповед на Ректор № Р-
2070/26.11.2020г. , изпитът по „ Специализирани хирургии – раздел Сърдечна и Съдова 
хирургия“   за студентите  по МЕДИЦИНА – V курс от I  поток ще бъде проведен 
дистанционно чрез използването на вече утвърдените от отдел ИКО платформa MS Teams -  за 
осъществяване на видео и аудио контрол на студентите по време на изпита. 

  Самият комплексен тест ще бъде проведен чрез използването на  платформа- MS FORMS  .  

      Всички допълнителни въпроси относно предстоящата изпитна сесия  може да изпращате на 
електронната поща на отговорника за провеждане на дистанционното обучение и изпити: 
Konstantin.dimitrov@mu-plovdiv.bg 

  Форматът на изпита ще представлява комплексен тест от 60 въпроса. Разпределението 
на въпросите ще бъде следното:  

1. 50% от въпросите ще включват материала от раздел Сърдечна хирургия и 50% съответно 
от раздел Съдова хирургия. 

2. Типовете въпроси , които ще бъдат включени в изпитния тест  са:  
2.1 56 въпроса от „ затворен тип- MCQs” с един верен отговор, всеки носещ 1 точка. 
2.2 4 въпроса от „отворен тип“- При 2 от отворените въпроси ще бъдат с по-ниско 

ниво на трудност и всеки от тях ще бъде оценяван с максимум от 5 точки. 
Останалите 2 отворени въпроса ще бъдат с по-високо ниво на трудност и всеки от 
тях ще бъде оценяван с максимум от 10 точки( т. нар. отворени въпроси с дълъг 
отговор). 

 
3. Тестът ще бъде провеждан за точно определено време от : 45 мин!                                         

NB: Тестовете на студентите подали своите резултати след изтичането на зададеното време 
няма да бъдат проверявани от екзаминаторите.  

4.  Скала за оценяване на резултатите: МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ НА ТЕСТА- 86т.  
‐ 60-69%- Среден (3) – 52-60 точки 
‐ 70-79%- Добър(4) – 61-69 точки 
‐ 80-89%- Мн. Добър( 5) – 70-78точки 
‐ 90-100%- Отличен(6)- 79-86 точки. 

5. Техническите указания за провеждане на изпита по ССХ са изцяло съобразени и 
подготвени според инструкциите от ЦДО, като всеки от асистентите следва да информира 
всяка от студентските групи за тях.  

6. Ще бъде организирана  апробация на изпитния вариант  до 23.12.2020г.  
7. Учебните материали за подготовка  са качени и достъпни за всички студенти в 

MS”Sharepoint”  и включват : лекции и допълнителни материали обсъждани по време на 
упражненията. 

8. В качения  актуализиран конспект за изпита по ССХ ще бъдат посочени всички източници, 
необходими за подготовка на студентите за изпитната сесия. 
 
 
 
 

Дати за провеждане на пробни изпити: 

21.12.2020- 16:00ч. 



 

*  Пробните изпити ще се състоят в общата група за курса “5-ти курс Медицина 2020/2021-БГ 
ЛЕКЦИИ- канал Лекция- Сърдечна и Съдова Хирургия в MS- Teams. 
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