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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаеми Студенти, 

 

Изпитът по дисциплина Физикохимия с колоидна химия ще се проведе дистанционно 

в електронен формат през приложение Forms на 19 януари 2022 год. от 09:00 часа. 

За успешно протичане на редовната изпитна сесия: 

1. В приложението Teams (трябва да инсталирате приложение Teams на вашия 

компютър!) ще бъде създаден екип и събитие, към което студентите ще бъдат поканени да се 

присъединят. Изпитната комисия е добавена към същия екип. 

2. Необходимо е студентите да се включат в платформата Office 365 поне 45 минути 

по-рано от обявения начален час за проверка на присъствието и инструктаж в създадената 

група в приложение Teams. Задължително студентите се включват с камера и микрофон, 

задължително през настолен компютър или лаптоп! Студентите трябва да се виждат и 

разпознават визуално. Това означава, че на камерата трябва да се вижда цялото лице на 

студента и яркостта на картината да е добра. При нередност студентът ще бъде предупреден 

и при несъобразяване с правилата, изпитната работа ще бъде анулирана. 

3. В началото на изпита студентите ще получат линк към тест/Assignments в 

приложение Forms, върху който ще имат възможност да работят в продължение на 75 

минути. Тестът обхваща материал от целия учебен курс и се състои от 75 въпроса, 

включващи с избираем отговор (MCQ) и ранкинг въпроси (въпроси за подреждане на 

отговорите по някакъв признак). Максималният резултат от теста е 75 точки. Студентите ще 

бъдат предварително запознати с формата на теста. По време на изпита квесторът има право 

да заглуши всички микрофони или някой студент, ако прецени, че пречи за протичането на 

изпита.  
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4. 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 се записва! 

5. Студентите се предупреждават 10 минути преди приключване на изпита. След 

което в уречения час квесторът приканва всички, които не са готови напълно, да си предадат 

работите, за да не бъдат анулирани и да се зачетат дори частичните отговори. Изпитът 

приключва в уречения час. Квесторът отбелязва теста във Forms като затворен. 

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

ВНИМАНИЕ!!!  

 Един път изпратен тестът, не можете да го промените или попълните отново.  

7. Оценката от електронния изпит се формира от процента успеваемост, представена 

в таблицата: 

Оценка, формирана от електронния тест 

Успевае

мост, % 

Оценка 

< 60 Слаб 

60 – 70 Среден 

71 – 80 Добър 

81 – 90  Много добър 

91 – 100  Отличен 

 

8. След като всички изпитни работи са оценени, резултатите от изпита се обявяват в 

същия канал на приложение Teams. Крайната оценка се обявява до една седмица след 

полагане на изпита.  

 При необходимост от допълнителна информация, изпращайте Вашите въпроси на 

следните имейл адреси: kiril.gavazov@mu-plovdiv.bg, zdravka.velkova@mu-plovdiv.bg, 

nikolina.milcheva@mu-plovdiv.bg, denitsa.kiradzhijska@mu-plovdiv.bg. 

Изготвили:  

Доц. Кирил Гавазов, дх 

Доц. Здравка Велкова, дт 

гл. ас. Николина Милчева, дх 
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Доц. Кирил Гавазов, дх 

Ръководител на Катедра по химични науки 


