
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛЕН СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 
ПО „МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ“ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:  
„РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“, „ЗЪБОТЕХНИК“, „ИНСПЕКТОР ОБЩ. ЗДРАВЕ“ 

 
Във връзка с епидемичната обстановка в страната и решение на РС., изпитите ще бъдат 

проведени дистанционно под формата на тест чрез използването на утвърденатa от отдел ИКО 
платформa Microsoft Teams за осъществяване на видео и аудио контрол на студентите по време на 
изпита. 

TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ИЗПИТИТЕ: 
 Компютър/таблет/смарт телефон с включена камера и микрофон през цялото време на 

изпита; 
 Интернет връзката със скорост на даунлоуд и ъплоуд не по-ниска от 5 Mbps. Можете да 

проверите скоростта си тук: https://fast.com; 
 Всеки студент е предварително разпределен в група, съответна на специалността за видео и 

аудио контрол.  
 Изпитът ще се проведе на 04.07.2022г. ПРИ ГРАФИК:  
 08,00 часа – РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ 
 10,00 часа – ЗЪБОТЕХНИЦИ 
 12,00 часа – ИСПЕКТОР ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
  Студентите трябва да са онлайн в Microsoft Teams 10 МИНУТИ ПРЕДИ ОБЯВЕНОТО 

НАЧАЛО. 
 В началото на изпита,студентите трябва да са включили своите уебкамери и микрофони, 

за да се провери присъствието поименно от съответния квестор и да се запознаят с 
правилата за протичане на изпита; 

 Не се позволяват разговори и коментари по-време на попълване на теста; 
 Времето за теста започва от момента на споделяне на линка в общия чат на групата(канала). 

Квесторите напомнят оставащото време 10 минути преди изтичането му. 
 При приключване на теста по-рано от планираните 50 минути, студентът предава своя тест 

и ОСТАВА с включена камера и микрофон до приключване на изпита.  
 Резултатите се обявяват непосредствено след приключване на изпита. 

Тестът ще бъде проведен чрез използването на Microsoft Forms от Office 365. Изпитните тестове 
се състоят от 50 въпроса, носещи общо 100 точки.  
ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ, ПРЕДАДЕНИ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДАТ АНУЛИРАНИ!!! 

 
Видове въпроси Брой въпроси Точки на въпрос Общо точки Време за теста 
с един верен отговор 50 2 100 

50 МИНУТИ     
ВСИЧКО 50 - 100 

СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТОВЕТЕ:  
 Слаб (2): ≤52 точки 
 Среден (3): 53–63 точки 
 Добър(4): 64-74 точки 
 Мн. Добър(5): 75-84точки 
 Отличен(6): 84-100 точки 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Проф. д-р М. Стойкова, дм; Доц. д-р Св. Спасов, дм 


