
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 

ПО „СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ“ 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА: 

„МЕДИЦИНА“ 
 
През лятната сесия на учебната 2021-2022 година семестриалните изпити ще бъдат 

проведени присъствено.  

 Изпитът ще се проведе в 5-та/ пета/ зала на Аудиторния комплекс.  
 ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА: 
- 7,8,9 групи – 06.07.2022г. от 08 часа 
- 1, 2, 3 групи – 06.07.2022г. от 11 часа 
- 4, 5,6 групи – 07.07.2022г. от 08 часа 
- 13, 14, 15 групи – 07.07.2022г. от 11 часа 
- 10, 11, 12 групи – 08.07.2022г. от 08 часа 
- 16, 17, 18 групи - 08.07.2022г. от 11 часа 
 
Поради провеждането на хибридно обучение през изминалата учебна година академичният 

стандарт за провеждане на семестриален изпит не може да бъде реализиран в пълен формат. На 
катедрен съвет се взе решение изпитът да се проведе присъствено както следва: 

1. Попълване на тест на хартиен носител. 
2. Проверка на теста и събеседване от изпитната комисия по въпроси от теста. 
3. При оформяне на крайната оценка могат да се вземат предвид оценката от текущ 

контрол от асистентите и резултати от колоквиум по травматология / където е 
проведен/. 

Изпитните тестове се състоят от 50 въпроса, носещи общо 100 точки. Въпросите ще бъдат 
формулирани коректно с един верен отговор и ще са от целия изучаван материал.  

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): ≤60 точки 
 Среден (3): 61–70 точки 
 Добър(4): 71-80 точки 
 Мн. Добър(5): 81-90 точки 
 Отличен(6): 91-100 точки 
 
 Студентите трябва да са заели местата си в залата 10 минути преди посочения час. 
 В началото на изпита, се проверява присъствието поименно от съответния квестор 

и  се запознават студентите с правилата за протичане на изпита; 
 Не се позволяват разговори и коментари по-време на изпита; 



 Времето за теста започва от момента на получаване на разпечатка на тест от 
последния от присъстващите студенти. Квесторите напомнят оставащото време 10 минути преди 
изтичането му. 

 След приключване на работа, студентът подава решения тест.  
 Резултатите се обявяват НЕПОСРЕДСТВЕНО след изпита. 
ИЗПИТНА КОМИСИЯ: 
Доц. д р Светлозар Спасов, дм, д-р Тодор Добрев, д-р Стела Янчева 


