
Информация за провеждане на семестриални изпити по профилиращите 

дисциплини по Медицинска речева и езикова патология – МРЕП. 

Информация за семестриалните изпити по всички дисциплини от учебния план по 

Медицинска речева и езикова патология се предоставя на студентите по  график.  

Във всяка учебна програма са описани изискванията за провеждане на изпит. Всички 

преподователи изпитват студентите по съдържанието на учебната програма като могат 

да предоставят конспект на студентите. В учебните програми е посочена задължителна 

и препоръчителна литература за подготовка по време на семестъра и за изпита. 

В специален раздел е посочен и начина на оценяване на писмения тест на студентите. 

Всеки преподавател определя според спецификата на дисциплината си времетраенето на 

теста. Обикновено е около 2 часа. 

Конкретно за следните профилиращите дисциплини като МРЕП 07: Въведение в МРЕП; 

МРЕП 11: Комуникативни нарушения в педиатрията; МРЕП 14: Речеви и резонаторни 

нарушения и велофарингеална дисфункция; МРЕП 17: Гласови нарушения; МРЕП 18: 

Нарушения на плавността на речта и МРЕП 24: Практика, базирана на доказателства в 

РЕП изпитът е писмен-тест в рамките на два часа. По време на семестъра, студентите 

получават текущи оценки, които се определят от изпълненията на задачите, които са им 

поставени и които текущи оценки  участват във формирането на крайната оценка на 

изпита с тегло 50%.   

 

По време на изпитната сесия се провежда окончателен писмен изпит с продължителност 

2 учебни часа, формиращ 50% от крайната оценка. Оформената оценка се мотивира пред 

студента и се вписва в изпитния протокол и студентската книжка. 

 

Неполучилите положителна оценка студенти се явяват на поправителен изпит, който се 

провежда отново с писмен тест. 

Ако и на поправителната сесия студентът не успее да издържи изпита, има право да се 

яви на нов изпит в рамките на ликвидационната сесия.  

Допуска се възможността за освобождаване от финален изпит, ако: 

✓ студентът изпълни всички задачи от текущия контрол отлично  

✓  е бил  обучаван по тази учебна програма в чужбина по програма Еразъм 

✓ работи като член на научно-изследователски екип, разработващ 

проблем/и по тематиката на учебната програма 

✓ участва с доклад на международна конференция  

✓ публикува у нас или в чужбина по тематиката на програмата. 

 

Окончателният изпит се провежда под формата на писмен тест, който съдържа 

отворени и затворени въпроси от съдържанието на лекционния курс. Оценяването 

отчита: 

✓ За среден 3 студентът трябва да отговори пълно и точно на 50 + 1 % от 

въпросите 

✓ За добър 3.50 – добър 4.00 на 56 % до 60 %  от въпросите 



✓ За добър 4.00 - много добър 4.50  на 66 % – 75 % от въпросите 

✓ За много добър 4.50 – много добър 5.00 на 76 %-85 % от въпросите 

✓ За много добър 5.00 – отличен 5.50 на 86 %-95 % от въпросите 

✓ За отличен 5.50- 6.00 на 96 % -100 % от въпросите. 

 

  


