
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПЕДИАТРИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО 

МЕДИЦИНА  

 

Държавният изпит по педиатрия се провежда по следният начин:  

1. Предварителен практически изпит  

Провежда се в последната седмица на присъственото обучение на стажа по педиатрия 

Място на провеждане - Студентите се явяват в голямата аудитория на пети етаж на клиниката по 

педатрия, където на лотариен принцип получават случай за практически изпит.  

- Изпитът се провежда при леглото на болния и включва анамнеза, статус, синдроми, диагноза, 

диференциална диагноза и лечение.  

2. Теоретичен изпит с тест върху материала от всички раздели, състоящ се от въпроси с фиксирани 

отговори (MCQ) 

- Време на провеждане – около 60 мин (около 1 мин. на въпрос) - Място на провеждане – 3 ет. 

Осма зала на Аудиторен комплекс. 

- Техника на провеждане на входящия тест- студентите се разпределят по групи от 40 човека, 

които последователно провеждат теста. Тестът се провежда на предоставени от МУ компютри с 

помощта на програмата MS Office/Forms и се състои от около 60 въпроса от конспекта. Отговорите 

се точкуват в зависимост от тяхната трудност. За издържан тест се счита този с над 50% точки от 

максималния общ брой точки. 

С оглед на подготовката за изпита студентите могат да черпят информация от представения 

примерен тест на уебсайта на Катедрата . 

3. Практичен  изпит. 

Провежда се със студенти, които имат слаба оценка на предварителния практически изпит, или не 

са се явили на него, или желаещи по-висока оценка. 

-Начало - един час след приключване на посочение по-горе тест.  

-Място на провеждане - Студентите се явяват в голямата аудитория на пети етаж на клиниката по 

педатрия, където на лотариен принцип получават случай за практически изпит.  

- Изпитът се провежда при леглото на болния и включва анамнеза, статус, синдроми, диагноза, 

диференциална диагноза и лечение.  

4. Оформяне на окончателна оценка от изпита  на базата на резултата от тестовото изпитване, 

практическия изпит и  текущи оценки от стажа.  
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