
РЕГЛАМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПО 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ПРЕЗ ЗИМНАТА СЕСИЯ НА 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 Регламент за провеждане на изпит по Епидемиология за студенти от специалност УЗГ, 

бакалаври 

Изпитът е двукомпонентен, като крайната оценка се формира като средно аритметично от 
оценката по Епидемиология и по Хигиена. Изпитът  по Епидемиология ще се проведе в 
дистанционен формат под формата  тест. 
Тестът по Епидемиология се състои от 30 въпроса - всеки, от които с по един верен 
отговор- носи по 1 точка. Максимален брой точки -30. Време за отговори общо 25 минути. 
Скала за оценяване: 
До 59% верни отговори (до 17 точки)- Слаб 2 
От 60-69% верни отговори (от 18-20 точки) – Среден 3 
От 70-79% верни отговори (от 21-23 точки)- Добър 4 
От 80-89% верни отговори (от 24 -26 точки)- Мн.добър 5 
От 90-100% верни отговори (от 27-30 точки)- Отличен 6 
 

Регламент за провеждане на изпит по Епидемиология за студенти от специалност УЗГ, 

магистри 

Изпитът е двукомпонентен, като крайната оценка се формира като средно аритметично от 

оценката по Епидемиология и по Хигиена. Изпитът  по Епидемиология ще се проведе в 

дистанционен формат под формата  тест. 

Тестът по Епидемиология се състои от 30 въпроса - всеки, от които с по един верен 

отговор- носи по 1 точка. Максимален брой точки -30. Време за отговори общо 25 минути. 

Скала за оценяване: 

До 59% верни отговори (до 17 точки)- Слаб 2 

От 60-69% верни отговори (от 18-20 точки) – Среден 3 

От 70-79% верни отговори (от 21-23 точки)- Добър 4 

От 80-89% верни отговори (от 24 -26 точки)- Мн.добър 5 

От 90-100% верни отговори (от 27-30 точки)- Отличен 6 

 

Регламент за провеждане на изпит по Епидемиология  за студенти от специалност 

Медицинска сестра, 3 курс  

Изпитът е двукомпонентен, като крайната оценка се формира като средноаритметично 
от оценката по Епидемиология и по Инфекциозни болести. Студентите развиват писмено 
два въпроса от конспекта (един по Епидемиология и един по Инфекциозни болести), 
изтеглени в деня на изпита и общи за всички студенти. На студентите се предоставя 
време от 120 минути, за да развият и представят своите знания по изтегления въпрос. 
Във формирането на крайната оценка взимат участие следните компоненти:  



(К): 1. Оценка от писмения семестриален изпит (К1) с коефициент на значимост 0.6. 2. 
Устен изпит (К2) с коефициент на значимост 0.4. Ако една от компонентите на крайната 
оценка е слаб (2), то крайната оценка е също слаб (2).  

Регламент за провеждане на изпит по Епидемиология за студенти от специалност 

Акушерка, 3 курс  

Изпитът е двукомпонентен, като крайната оценка се формира като средноаритметично 
от оценката по Епидемиология и по Инфекциозни болести. Студентите развиват 
писмено два въпроса от конспекта (един по Епидемиология и един по Инфекциозни 
болести), изтеглени в деня на изпита и общи за всички студенти. На студентите се 
предоставя време от 120 минути, за да развият и представят своите знания по 
изтегления въпрос. Във формирането на крайната оценка взимат участие следните 
компоненти:  

(К): 1. Оценка от писмения семестриален изпит (К1) с коефициент на значимост 0.6. 2. 
Устен изпит (К2) с коефициент на значимост 0.4. Ако една от компонентите на крайната 
оценка е слаб (2), то крайната оценка е също слаб (2).  

Регламент за провеждане на изпит по Епидемиология за студенти от специалност 

Медицински лаборанти, 3 курс  

Изпитът е двукомпонентен, като крайната оценка се формира като средноаритметично 
от оценката по Епидемиология и по Инфекциозни болести. Студентите развиват 
писмено два въпроса от конспекта (един по Епидемиология и един по Инфекциозни 
болести), изтеглени в деня на изпита и общи за всички студенти. На студентите се 
предоставя време от 120 минути, за да развият и представят своите знания по 
изтегления въпрос. Във формирането на крайната оценка взимат участие следните 
компоненти:  

(К): 1. Оценка от писмения семестриален изпит (К1) с коефициент на значимост 0.6. 2. 
Устен изпит (К2) с коефициент на значимост 0.4. Ако една от компонентите на крайната 
оценка е слаб (2), то крайната оценка е също слаб (2).  

Регламент за провеждане на изпит по Епидемиология за студенти от специалност Фармация 
4-ти курс  

Изпитът по Епидемиология за специалността Фармация, ще се проведе присъствено през 
януарската изпитна сесия на учебна 2022/2023 година в аудиторния комплекс на МУ-Пловдив 
при стриктно спазване на противоепидемичните мерки (необходимата дистанция и 
индивидуални средства за защита на дихателните пътища).  
Изпитът е двукомпонентен: писмен тест и писмено изпитване.  
Писменият тест е съставен от 10 затворени въпроса, като правилният отговор е само един. 
Времето за решаване на теста е 10 минути.  
Скалата за оценка на писмения тест е следната:  
0-6 точки - Слаб (2)  
7 точки - Среден (3)  
8 точки - Добър (4)  
9 точки - Мн. добър (5)  



10 точки - Отличен (6)  
Студентите, които са получили оценка минимум среден (3) продължават изпита, а студентите 
получили оценка слаб (2) не се допускат до следващият етап на изпита.  
За полагане на писмения изпит студентите влизат в групи в зависимост от вместимостта на 
аудиторията, като стриктно се спазват противоепидемичните мерки.  
Изпитната комисия разпределя студентите в групи, като представител от всяка група изтегля 1 
въпрос от конспекта, състоящ се от 22 въпроса. На студентите се предоставя време от 60 
минути, за да развият и представят своите знания по изтегления въпрос.  
Изпитната комисия, състояща се от председател (хабилитирано лице) и двама асистенти 
проверяват и оценяват писмените работи на студентите.  
Оценката от изпита се формира от осреднената оценката от финалния тест – 30% и оценката от  
писмения изпит – 70%.  


