
Уважаеми студенти 4 курс медицина,  

Изпитът по Неврология през лятна сесия 2020/2021 ще се проведе дистанционно в teams. 

График за изпитните групи: 

2.06.21г-9:00ч-1,2,3,10,11,12 група 

3.06.21г-9:00ч-4,5,6,13,14,15 група 

4.06.21г-9:00ч-7,8,9,16,17,18 група 

С цел оптимално протичане на изпита е необходимо да изпълните следните условия: 

✓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 използвайте слушалки по време на изпита с цел избягване на 
микрофония. 

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

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. 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. 

3. Изпитът ще протече чрез тест, койтовключва 60 въпроса, от които 20 въпроса с „вярно- 

невярно“,30 MCQ въпроси, 8 активни въпроса изискващи свободен отговор и  2 клинични казуса. 
Въпросите са разпределени по равно за обща и специална неврология. Всеки верен отговор е равен 
на 1 точка. Активните въпроси се оценяват с максимален брой 3 точки, а клиничните казуси с 
максимален брой 4 точки. Максималният брой точки от тестовите въпроси е 120 точки.  

       5. 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! 

      6. По преценка квесторите могат да изискват от студентите да споделят съдържанието на 
екрана или да предоставят изглед от друг ъгъл към помещението.  

     7. При завършване на теста студентите натискат бутона Предай/Submit.  

      8. 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.  



         9.Резултатите от теста ще бъдат оценени на базата на следната система: Студентите получили 
от 61 до 70 % от верните отговори ще получат среден (3), от 71 до 80 % –добър (4), от 81 до 90 % -
много добър (5), и над 91 % –отличен (6).  

Окончателната оценката от изпита ще се сформира на база резултат от изпитния тест, годишната 
оценка от асистента и оценката от втория колоквиум, проведен в началото на летния семестър. 

        10. Настоящите указания подлежат на актуализиране при установяване на неочаквани до 
момента технически затруднения и в процеса на усъвършенстване на изпитната методология и 
процедури.  

 

Катедра Неврологи 


