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Регламент и правила 

 за провеждане на изпит по Микробиология за студентите от  

специалност „Медицински лаборант“ 

 
1. Изпитът по Микробиология включва практически и теоретичен изпит. 
2. Практическият изпит ще се проведе дистанционно чрез приложението MS Teams на 

платформата Office 365. 
3. Теоретичният изпит ще се проведе дистанционно чрез приложението MS Forms на 

платформата Office 365. Той включва общо 30 въпроса за 40 мин: 
3.1. 10 (десет) въпроса с 1 верен отговор – „да”/„не” или „вярно”/”невярно”. Всеки 

въпрос се оценява с 1т. 
3.2. 10 (десет) въпроса с 1 верен отговор от показани 4 възможни. Всеки въпрос се 

оценява с 1т. 
3.3. 10 (десет) въпроса с 2 верни отговора от показани 6 възможни. Всеки въпрос се 

оценява с 2т. При отбелязани 2 отговора, от които само един е верен, студентът 
получава 1 т. от максималните 2 т. При отбелязване на повече от 2 отговора, 
студентът получава 0 т. за съответния въпрос. Тези въпроси ще се проверяват и 
оценяват ръчно от асистентите, поради някои ограничения на системата; 

 
4. Общият брой точки за целия тест на теоретичния изпит е 40. Тестът се счита за успешно 

издържан, когато студентът е получил минимум 50% от тях т.е. 20 точки. 
 
Оценка на теста на теоретичния изпит: 

       < 50% верни отговори - Слаб (2); 
       50% -59% верни отговори - Среден (3); 
       60% - 79% верни отговори – Добър (4); 
       80% - 89% верни отговори – Много добър (5); 
       ≥ 90% верни отговори – Отличен (6) 
 

5. Изпитът може да се проведе на 18.01.2021г. и 19.01.2021г. за студенти специалност 
„Медицински лаборант”. Датите могат да се променят в зависимост от възможността на 
платформата да поеме и други изпити в електронен формат, както и след съгласуване с 
курсовия отговорник на студентите от специалност „Медицински лаборант“. 
 

6. На посочените дати ще бъдат организирани следните сесии: 

- за студенти от специалност „Медицински лаборант” II курс на 18.01.2021г. – I 
сесия - 08:00-09:00ч. – практически изпит и II сесия - 12:00-13:00ч. – теоретичен 
изпит 
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- за студенти от специалност „Медицински лаборант” III курс на 18.01.2021г. – I 
сесия - 10:00-11:00ч. – практически изпит и II сесия - 13:30-14:30ч. – теоретичен 
изпит 

- за студенти от специалност „Медицински лаборант” I курс на 19.01.2021г. - I сесия- 

08:30-09:30ч. – практически изпит и II сесия - 12:00-13:00ч. – теоретичен изпит 
 По преценка след проведения изпит екзаминаторът може да проведе и устен изпит. 
 

7. Студентите трябва: 
7.1. да бъдат с включени камери на лаптопите си, като камерата трябва да бъде под ъгъл, 

позволяващ визуализацията на лицето на студента; 
7.2. да използват само мишката на лаптопа при отговарянето на въпросите, а не 

клавиатурата; 
7.3. да бъдат в светла стая, позволяваща добра видимост на студента и фона; 
7.4. да ползват интернет с добра скорост (кабел) 
 

8. На студентите не се разрешава: 
8.1. да бъдат с включени мобилни телефони; 
8.2. да провеждат изпита от мобилен телефон; 
8.3. да записват изпита 
8.4. да подсказват/преписват 
8.5. да споделят екрана 

 
9. Изпитът се анулира при: 

9.1.  изключена камера на лаптопа; 
9.2.  включен мобилен телефон; 
9.3.  записване на изпита от страна на студента 
9.4. опит за преписване/подсказване 
9.5. споделяне на екрана 
 

10. Студентите ще бъдат уведомени за оценките си в срок до 1 седмица след датата на 
изпита. 
 
 
 

 
 
        Ръководител Катедра 
        Микробиология и Имунология: 

09.12.2020г.      /Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм/ 
 

 


