
 
 
Семестриалните изпити по дисциплините УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА ще се проведат  
както следва  
 
Урология – присъствено, УМБАЛ Св. Георги 
Обща медицина дистанционно с използване на MS Forms и MS Teams. 
 
Формата на изпитване, включва два етапа със следните компоненти: 

 Писмен изпит - решаване на тест и казуси 
 Устен изпит за издържалите писмен изпит 

 
Указания: Писменият изпит съдържа две части - решаване на тест и казуси 
 
Първата част включва решаване на ВИВО тест (въпроси с избор от формулирани отговори). 
Общият брой въпроси е 30 /тридесет/ въпроса, като има опции с един или повече от един верни 
отговора. Всеки въпрос има дадени 5 възможни отговора и носи по 5 точки. Ако студентът не е 
отбелязъл нито един от възможните верни отговори, въпросът ще бъде оценен с 0 точки. Общ 
брой точки от теста 150. 
 
Пример: 
В съдържанието на превантивната медицина се включват: 

 Диагностика на заболяванията 
 Промоция на здравето 
 Протекция на  здравето 
 Профилактика на заболяванията 
 Лечение на заболяванията  

 
! Подчертаните отговори са верни, максимален брой точки 5 
 
Студентът получава 5 точки Студентът получава 2 точки Студентът получава 0 точки

 Диагностика на заболяванията 
Х Промоция на здравето 
Х Протекция на  здравето 
Х Профилактика на заболяванията 

 Лечение на заболяванията  

 Диагностика на заболяванията 
 Промоция на здравето 

Х Протекция на  здравето 
 Профилактика на заболяванията 

Х Лечение на заболяванията

Х Диагностика на заболяванията 
 Промоция на здравето 
 Протекция на  здравето 
 Профилактика на заболяванията 
Лечение на заболяванията 

 
Максималният брой точки от теста е 150. 
 
Брой точки % Оценка 
≤89 ≤59 „Слаб”
90-104 60-69 „Среден”
105-119 70-79 „Добър”
120-134 80-89 „Много добър”
135-150 90-100 „Отличен”

 
Втората част включва решаване на 2 /два/ казуса. Казусите се оценяват с оценка от “Cлаб 2” до 
“Oтличен 6” по следните критерии – логично мислене, пълнота и точност на отговора.   
 
Пример: 
 
Мъж на 63 годишна възраст с безболково уголемяване на скротума. Липсва зачервяване на 
кожата, афебрилен, туморни маркери и кръвни изследвания - в референтен интервал. 
Физикално изследване – мековата консистенция. Ехографско изследване – данни за 
интраскротална течна колекция.  
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Необходими ли са други изследвания? 
Каква е Вашата диагноза? 
Какви са терапевтичните възможности? 
 
Оценката от писмения изпит е средна аритметична оценка от двете части, с точност до 0.50. 
 
Време за писмения изпит – 60 /шестдесет/ минути. 
 
Необходимо условие за преминаване към устен изпит е студентът да няма получена оценка 
“Cлаб 2” както за теста, така и при решаване на казусите.  
 
Общ брой точки на студента от тест: ……….  Оценка от тест: ……………… 
 
Оценка от решаване на казуси: …………… 
 
Обща оценка от писмен изпит ……………… 
 
 
Проверил:……………….. 
 
 
Прието с Протокол №2 от проведен Катедрен съвет 18.05.2020г. 
 


