
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПЕДИАТРИЯ  НА СТУДЕНТИ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

Изпитите ще се провеждат лично, в защитена зона в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив,  бул. 
Васил Априлов 15А. 

Точната аудитория ще бъде обявена в деня на изпита, във фоайето и също така ще бъде 
отбелязана пред аудиторията. 

Студентите се съветват да идват в аудиториите поне 30 минути по-рано от официалното начало на 
изпита! 

Учениците трябва да носят защитни маски за лице! 

В стаята не се допускат електронни устройства! 

Учениците ще получават работно място в залата и няма да имат право да сменят местата в залата! 

 

Всички групи ще бъдат изпитани в един ден, разделени на 3 серии от по 2 или 3 групи всяка 
(прибл. 40 души). 

 

Ако студентите не спазват правилата и инструкциите на комисията по време на изпита, те ще 
бъдат дисквалифицирани! 

 

 
1. Информация за изпита: 
1.1. Изпитът ще се състои от два последователни теста, съответно: 
1.1.1. Тест по педиатрия – ще се състои от 35 въпроса, по всички теми от учебната програма по 
педиатрия за студенти по дентална медицина;  
1.1.2. Тест по инфекциозни болести - 20 въпроса по всички теми от учебната програма по 
инфекциозни болести. Той ще последва веднага след края на теста по педиатрия. 
1.2. Ще ви бъдат дадени 45 минути за решаване на теста по педиатрия и 30 минути за решаване на 
теста по инфекциозни болести. 
1.3. Изпитът ще започне в 08:00 ч. (българско време) на съответните дати за първата серия. 
1.4. Изпитът ще започне в 10:00 ч. (българско време) на съответните дати за втората серия. 
1.5. Изпитът ще започне в 12:00 часа (българско време) на съответните дати за третата серия. 
1.6. Ще имате предварително заредени тестове на компютрите в аудиторията за всеки изпитен 
ден. 
1.7. Студентите трябва да предадат своите тестове преди края на времето за всеки тест. Подаване 
след крайния срок няма да се допуска и тестът се отхвърля, а студентите ще получат слаба оценка 
за съответния тест. 
1.8. Оценяването на тестовете ще бъде по допълнителни скали за оценка, въз основа на броя (%) 
на верните отговори. 
1.9. Тестовете се оценяват отделно, а крайната оценка на изпита се формира от резултатите по 
Педиатрия и резултатите по Инфекциозни болести. Ако е необходимо закръгляване, то се прави в 
полза на ученика. 



1.10. Изпитът се счита за издържан с положителни оценки (средно 3 и над 3) по двата предмета 
едновременно. Ако оценката на един от тестовете е слаб 2, тогава крайната оценка от изпита е 
слаба-2. 
1.10.1. В този случай ученикът се явява на поправителна сесия само по предмета, по който е имал 
слаба оценка. 
1.11. Ако ученикът има лоши оценки и по двата теста, корекцията ще се състои от изпит по двата 
предмета 
 
2. Подготовка за изпита: 
2.1. Проверете местоположението на изпита и началния час. 
2.2. Явете се на изпита 30 мин. преди началото му. 
2.3. Носете маски! И удобни дрехи. 
 
3. Инструкции по време на изпита: 
3.1. Използването на каквито и да било помощни материали не е разрешено. 
3.2. Не се допуска използването на други електронни устройства. 
3.3. Учениците, за които е доказано, че се опитват да измамят, ще бъдат дисквалифицирани със 
слаба оценка! 
3.4. Не напускайте тестовата страница преди изпращане на теста. Системата ще блокира и 
тестовете ще бъдат отхвърлени. 
3.5. Дръжте часовника под око. 
3.6. Вашата самоличност ще бъде проверена. 
3.7. Нарушаването на дисциплината по време на изпита с шум или други разсейвания не се 
допуска и се контролира от квесторите. Студентите, които нарушават тишината и пречат на 
другите, ще бъдат отстранени от изпита и изпитът ще се счита за невалиден. 
3.8. Обръщаме специално внимание на измамите. Всяко подозрение за измама се санкционира от 
квестора и вашият изпит се счита за невалиден. 
 
4. Инструкции по технически въпроси: 
4.1. Ако има проблем с компютъра, на който решавате тестовете, трябва да поискате помощ от 
комисията и лицето за техническа помощ в аудиторията. 
4.2. Ако не можете да завършите изпита си поради недоказан технически проблем и нашият ИТ 
екип не потвърди след разследване, че имате валидно извинение за това, изпитът ви ще се счита 
за невалиден. 
 
Имайте предвид, че изпитът е за проверка на знанията ви. Съсредоточете вниманието си върху 
ученето! 
 
Приети на КС с Протокол № 8 / 04.05.2022 
 
 
 
 
 


