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Правила за провеждане на изпит по „Биохимия“ 

 

1. Изпитът по учебна дисциплина „Биохимия“ се провежда в 

учебните зали на катедрата и започва в предварително зададен 

час. От студентите се изисква да бъдат на място 15 минути по-

рано, за да бъдат настанени и да се извърши проверка на 

присъствието. 

2. От студентите се изисква да спазват етични норми на поведение 

и академично облекло (не се допускат анцузи, къси панталони и 

потници, и др.). 

3. Всички електронни устройства се предават на квесторите при 

влизане в изпитните зали, като трябва да бъдат предварително 

изключени. 

4. От студентите се изисква наличие на студентска книжка и син 

химикал. Всички останали материали се осигуряват от катедрата. 

5. Не се позволява напускането на изпитните зали по време на трите 

отделни части на изпита (тест, писмена и устна част). 

6. Изпитът включва: 

6.1. входящ тест, състоящ се от 10 въпроса, с един или 

комбинация от верни отговори; времетраене – 20 минути. За 
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освободените от теста студенти изпитът започва с 

писмената част. Студенти от специалности „Медицински 

лаборант“ и „Лекарски асистент“ не полагат входящ тест! 

6.2. писмена част – развиват се два въпроса от конспекта, 

различни за всеки студент, като единият е от разделите 

върху метаболизъм, а вторият – от останалата част на 

конспекта; времетраене – 1 час и 30 минути; 

6.3. устна част – изпитващият преподавател осъществява 

проверка на писмената част с дискусия върху нея или други 

въпроси от конспекта; времетраене – 10-20 минути за всеки 

студент; 

7. Оценка – крайната оценка се базира на резултатите от текущия 

контрол от двата семестъра, писмената и устната част на крайния 

изпит. 

8. Анулиране на изпит се осъществява: 

8.1. при установяване на наличие на допълнителни ел. 

устройства, непредадени на квесторите в началото на 

изпита; 

8.2. при откриване на средства за преписване – листчета със 

записки – „пищови“, хендсфри; 

8.3. при говорене между студентите по време на изпита.  
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