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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаеми Студенти, 

 

Изпитът по Аналитична химия за студенти, специалност Фармация, ще се проведе чрез 

тест, като се използва платформата Office 365 и приложенията MS Teams, MS Forms.  

За целта е необходимо всеки студент да разполага с устройство (настолен компютър 

или лаптоп) с: инсталирана камера, микрофон и мрежова свързаност с параметри не по-ниски 

от 5 Mbps скорост на даунлоуд и 5 Mbps на ъплоуд https://fast.com/; инсталиран или достъп 

през браузър до MS Teams. Препоръчват се последните версии на Google Chrome или Microsoft 

Edge.  

Изпитът ще се проведе на 27.01.2022 г., от 9:00 часа. Студентите ще имат достъп в 

системата 30 минути преди обявения час, без достъп до материалите, за идентификация и 

отстраняване на евентуални проблеми с връзката. По време на изпита камерата и микрофонът 

на всеки студент трябва задължително да са включени. 

Студентите трябва да разполагат с празни листове и калкулатор. Студентите са 

предварително запознати с формата на теста на проведени през семестрите колоквиуми и 

предварителен изпит.  

Тестът включва:  

• Класическа Аналитична химия -  15 затворени въпроси с един верен отговор, 

брой точки 15; 

• Инструментални методи за анализ -  15 затворени въпроси с един верен отговор, 

брой точки 30; 

• Изчислителни задачи, свързани с теорията и практиката на дисциплината  – 10, 

с един верен отговор, брой точки 30. 

 Максималният брой точки от верни отговори е 75. Продължителността на теста е 60 

минути. Тестове, получени след това време, няма да бъдат оценявани. При завършване на теста 

студентите натискат бутона Предай/Submit.   

Резултатите от теста ще се оценяват съгласно посочената таблица: 

 

Оценка, формирана от електронния тест 

Успеваемост, % Оценка 

≤ 60 Слаб 

61 - 70 Среден 

71 - 80 Добър 
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81 - 90 Много добър 

91 - 100 Отличен 

 

Крайната оценка се формира съгласно академичния стандарт на дисциплината. Тя се 

формира по формула, в която се вземат под внимание резултатите от проведените колоквиуми: 

Qкрайна оценка = 0.2×Qколоквиуми + 0.8×Qизпит 

Оценката от изпита и крайната оценка се обявяват (в същия канал на приложение Teams) 

след оценяване на изпитните работи (до три работни дни).  

При необходимост от допълнителна информация, изпращайте въпроси на следния адрес: 

Zdravka.Velkova@mu-plovdiv.bg. 

 

Доц. Здравка Велкова, дт 

 

Доц. Кирил Гавазов, дх 

Ръководител катедра „Химични науки“ 
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