
   
 

   
 

Указания за провеждане на дистанционен 

семестриален изпит по Биофизика 

 

I. Технически изисквания към студентите за провеждане на 

дистанционен изпит  по  Биофизика 

Семестриалният теоретичен изпит по Биофизика, за всички студенти от I-ви курс, 

ще се проведе онлайн, в системата MS Office 365 и приложенията MS Teams и MS Forms. 

За целта, всеки студент трябва да разполага с компютър с инсталирани камера и 

микрофон, както и мрежова свързаност с параметри не по-ниски от 5 Mbps на даунлоуд 

и 10 Mbps - ъплоуд. Проверка на мрежовите параметри може да направите на 

https://fast.com/. 

 

ВАЖНО!!! Използването на таблети и телефони е неприемливо за 

изпита! 

Всеки студент трябва да има инсталирани MS Teams или достъп през браузерът 

Google Chrome или MS Edge. Препоръчва се използването на последна версия и на 

двата браузера ( За Chrome провери тук). 

За целите на изпита ще бъдат създадени нови екипи, в които всеки студент ще бъде 

присъединен. Всеки екип ще включва канали, състоящи се с до 35 студента, добавени 

на случаен принцип. 

 

II. Рестрикции към студентите и анулиране на 

работите  

1. На студентите не се разрешава: 

 да бъдат с включени мобилни телефони; 

 да записват изпита; 

 да подсказват/ преписват; 

 да работят в групи ( колективен отговор ) 

 

https://fast.com/
https://www.whatismybrowser.com/detect/what-version-of-chrome-do-i-have


   
 

   
 

 

              2. Изпитът се анулира при: 

 изключена камера на лаптопа; 

 записване на изпита от страна на студента; 

 опит за преписване/ подсказване; 

 групова работа; 

 споделени на отговори помежду си. 

 

III. Указания за деня на изпита 

Моля, влезте в университетския си профил 40 минути преди началния час на изпита. 

Когато влизате в профила си, уверете се, че избирате опция “Да” на въпроса “Останете 

влезли?” или “Запомни паролата”. Това ви предпазва от вероятността да бъдете 

изхвърлени от системата преди приключване на изпита. Ако случайно излезете от профила 

си или презаредите изпитната форма преди да сте я изпратили, има вероятност да загубите 

цялата информация, която сте въвели дотогава. 

В денят на изпита, на студентите ще бъдат изпратени линкове (в екипите, в които са 

добавени) за съответните им стаи в MS Teams. Те трябва да влезнат в тях 20 мин. преди 

неговото начало. При присъединяването, студентът трябва да бъде с включена камера и 

включен микрофон при пълна тишина.  

Всеки студент ще бъде проверяван за допустимост и присъственост от квесторите, 

по списъци от учебните отдели. 

Срещата се записва от квестора. По време на изпита, квесторът има право да изиска 

от студента да сподели екрана си или да промени ъгъла на камерата си. При отказ, 

действието ще се счита като опит за преписване/подсказване, което ще доведе до 

отстраняването и анулирането на работата. 

Изпитът ще започне с изпращане на линк към теста на студентите в уречения час и 

ден за съответните специалности. След попълване на отговорите, натиснете бутона 

“SUBMIT”, за да изпратите своя изпит. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

 Един път изпратен теста, не можете да го промените или 

попълните отново.  

 Натискането на бутона “ENTER” може да изпрати вашия тест, 

независимо от оставащото време. 

 

IV. Формат на изпита по Биофизика 

Изпитът по Биофизика ще се проведе под формата на тест в приложението MS Forms 

с общ брой точки 80. Той е комплексен и включва 2 типа въпроси: 

           1.   29 въпроса от затворен тип с 1 верен отговор от 3 възможни, от които: 

  14 въпроса с тежест 1 точка; 

  15 въпроса с тежест 2 точки; 

           2.  6 въпроса от отворен тип (със свободен отговор), всеки с тежест по 6 точки. 

 Времето за решаване на теста е 60 мин. При изтичане на зададеното време, тестът 

не може да бъде приет в системата и оценен, следователно изпитът се приема за 

неположен. 

V. Оценяване на изпитните работи 

Оценката се формира според академичния стандарт, като полученият сбор от точки 

на теста се трансформира в оценка по скала, основана на относителен дял верни отговори 

от максимално възможния. 

  < = 60% - Слаб (2) 

 61 – 70 % - Среден (3) 

 71 – 80 % - Добър (4) 

 81 – 90% - Много добър (5) 

 > 91% - Отличен (6) 

 

 

 



   
 

   
 

 

VI. Резултати 

Студентите ще бъдат уведомени за оценките си в срок до 10 дни след датата на 

положения изпит. 

 

Дата: 28.04.2021 г.                                              Ръководител катедра:................................... 

                                                                                                                          /Проф. Пл. Загорчев, дбн/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                

     

 


