
И Н С Т Р У К Ц И И 
За провеждане на дистанционен изпит по Ортопедия и Травматология с  

IV медицински курс, летен семестър за учебната 2019/2020 год. 
 

I. Необходимите технически изисквания за участие в изпита са: 

• 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: https://fast.com); 

• Инсталиран или достъп през браузър до MS Teams. При използване на браузър 
препоръчваме последните версии на Microsoft Edge или Google Chrome; 

II. Формат на изпита: 

•  Семестриалният изпит по Ортопедия и Травматология се състои от две части – пасивен 
тест и устен изпит. Тестът съдържа 10 въпроса като всеки въпрос има само един 
правилен отговор. Устният изпит се състои от отговор на два въпроса от конспекта по 
Ортопедия и Травматология; 

•  За всяка изпитна сесия ще бъде създаден екип (Team) в Microsoft Teams. Изпитът ще 
започва в 08.00 часа българско време и за целта ще бъде настроена видео среща чрез 
Cisco Webex Meetings, за която ще бъде публикуван линк в екипа. Студентите трябва да 
бъдат навреме в срещата, с включена камера и микрофон. След като срещата започне и 
студентите са се присъединили, ще бъде публикуван линк към изпитния тест. 
Студентите остават с включена камера и микрофон до края на теста. Времето за работа 
върху теста е 15 мин. След изтичане на зададеното време, тестът не може да бъде 
приет в системата и оценен! След приключване на първата част от изпита, всеки един 
студент поотделно ще получи видео-обаждане чрез Microsoft Teams за провеждането на 
устния изпит. Изпитваните трябва да са на линия и да очакват обаждане след 
приключване на теста; 

III.  Регламент за оценяване: 

•  След успешно издържан тест (0,1,2 грешки), студентите се допускат до устния изпит. 
Оценката от устния изпит се пресмята от средно-аритметичното на оценките от 
отговорите на двата въпроса; 

IV.  Учебни материали за подготовка за изпита: 

• Учебник по „Ортопедия и травматология“, автори: Проф. д-р П. Ставрев, дмн; 
Доц. Д-р Вл. Ставрев, дм, 2011г.  

• Учебна програма (с включен конспект), качена на уеб-страницата на катедрата 

•  Допълнителни учебни материали, необходими за подготовката за изпита – лекции, 
видео и снимкови материали, както и примерни тестове са налични в Sharepoint; 

Бележка: Допълнителна информация ще бъде качвана в екипите, създадени за 
провеждането на изпита.                                                               

                                                    Ръководител катедра: 
07.06.2021г.                                                                    /Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн/                                                              


