
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПЕДИАТРИЯ  НА СТУДЕНТИ 1 ВИ 

КУРС МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 

 

Семестриалният изпит се провежда дистанционно, поради големия брой студенти. Възможно е 
разделяне на студентите на групи. 

Провеждането на изпита ще стане през платформата Office 365. 

 1. Необходимите технически изисквания за участие в изпитаса:  

1.1. Необходимо Ви е устройство с инсталирана камера, микрофон и мрежова свързаност с 
параметри не по-ниски от 5Mbps скорост на изтегляне и 5Mbps закачване.  

1.2. Инсталиран или браузърен достъпдо MS Teams. Когато използвате браузър, препоръчвам 
енай-новитеверсии на Microsoft Edge или Google Chrome.  

1.3. Техническата oсигурeност за изпита е отговорност на студента.  

1.4. Настойчиво Ви съветваме да подготвите резервно устройство (смартфон, таблет и т.н.) в 
случай на проблем с вашия компютър по времена теста, катото е също с инсталирани MS Teams. 

 2. Информация за изпита:  

2.1. Тестът щебъдевъзложен в MS Teams на Office 365 в предварително определен канал за тесове. 

2.2. Ще получите теста като линк . 

2.3. Тестът ще съдържа  35 въпроса по всички теми от учебната програма. 

2.4. Всеки въпрос има 4 отгвора един от които е верен. 

2.5. Успешно решен тест -  при минимум 60 % верни отговори/ оценка среден 3  /. 61-70% Добър 4  

        71-80%  Многодобър 5 , ≥90% Отличен 6. 

2.6. Времето за решаване на теста - 1 час.  

2.7. Следва проверка в рамките на още 1 час и обявяване на резултатите.   Има  възможност за 
допълнително събеседване, по тема свързана с теста, върху въпроси на които е даден грешен 
отговор. Това събеседване не е задължително за всички студентки, а само за тези, които не са 
доволни от получената оценка от теста  или по преценка на екзаминатора за тези студенкти, от 
които той има някакво впечатление от участието им в лекционния курс (нередовни или проявявали 
по-голяма активност с въпроси, при които е очакван по-добър резултат от теста). 

2.8. Резултатите от изпита с оценките ше бъдат публикувани в MS Teams на Office 365 в рамките на 
един ден  

 3. Инструкции за подготовка преди изпита: 



 3.1. Проверете мястото на изпита и началния час. 

3.3. Уверете се, че знаете потребителското си име и паролаза Office 365 . 

3.4. Уверете се, че устройствата Ви са заредени или включени в захранване. 

3.5. Уверете се, че браузърът или приложението Ви са актуални (ако използвате браузър, 
изчистете бисквитките и кеша). 

 3.6. Проверете скоростта на интернет (https://fast.com/) 

3.10. Трябва да влезете в програмата MS Teams на Office 365 поне 15 минути преди началото на 
изпита.  

4. Инструкции по време на изпита:  

4.1. Не е позволено използването на клавиатура.  

4.2. Не напускайте тестовата страница преди да сте ги предали.  

4.3. Следете часовника.  

5. Инструкции при технически въпрос: 

5.1. В случай на техническа повреда трябва да се обадите на +359 32 602 586 за евентуална помощ 
от IT специалист като съобщите повредата и мястото, откъдето се обаждате с оглед последваща 
проверка.  

5.2. При проблем в компютъра, на който решавате теста, използвайте резервно устройство.  
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