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Регламент и правила 

 за провеждане на изпит по Микробиология за студентите от  

специалност „Акушерка“  

 
1. Изпитът по Микробиология ще се проведе присъствено в Аудиторен комплекс на 

Медицински Университет - Пловдив. МУ – Пловдив ще осигури лаптопи за работа в 

Аудиторна зала №8, ет.3. 

 

2. Изпитът включва общо 30 въпроса за 40 мин: 

2.1. 10 (десет) въпроса с 1 верен отговор – „да”/„не” или „вярно”/”невярно”. Всеки 

въпрос се оценява с 1т. 

2.2. 10 (десет) въпроса с 1 верен отговор от показани 4 възможни. Всеки въпрос се 

оценява с 1т. 

2.3. 10 (десет) въпроса с 2 верни отговора от показани 6 възможни. Всеки въпрос се 

оценява с максимум 2т. При отбелязани 2 отговора, от които само един е верен, 

студентът получава 1 т. от максималните 2 т. При отбелязване на повече от 2 

отговора студентът получава 0 т. за съответния въпрос. 

 

3. Общият брой точки за целия тест е 40. Тестът се счита за успешно издържан, когато 

студентът е получил минимум 50% от тях т.е. 20 точки. 

 

Оценка на теста: 

       < 50% верни отговори - Слаб (2); 

       50% -59% верни отговори - Среден (3); 

       60% - 79% верни отговори – Добър (4); 

       80% - 89% верни отговори – Много добър (5); 

       ≥ 90% верни отговори – Отличен (6) 

 

      Общата оценка за изпита се оформя съгласно т.8. 

 

4. Изпитът ще се проведе на 25.01.2023г. за студенти от специалност „Акушерка“. 

 

5. На посочената дата ще бъде организирана 1 сесия - 14:00-15:00ч.; 

Явяването на отделните групи по сесии ще бъде отразено в допълнително съобщение. 

 

6. На студентите не се разрешава: 

6.1. да бъдат с включени мобилни телефони; 

6.2. да записват изпита 

6.3. да подсказват/преписват 
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7. Изпитът се анулира при установяване на: 

7.1. включен мобилен телефон; 

7.2. записване на изпита от страна на студента 

7.3. опит за преписване/подсказване 

 

8. Оформянето на крайната оценка се определя въз основа на оценката от теста. 

 

9. По преценка на изпитната комисия студентът може да премине и през устен изпит. 

 

10. Студентите ще бъдат уведомени за оценките си в срок до 1 седмица след датата на 

изпита. 

 

11. Всички студенти трябва да знаят потребителското име и паролата си за достъп до 

институционалния имейл. Ако паролата на акаунта Ви съдържа букви, различни от 

латинските, няма да успеете да се впишете, тъй като на изпитните лаптопи са 

инсталирани само английска и българска клавиатури! В този случай, преди изпита, 

трябва да смените Вашата парола в съответствие с посочените изисквания. При нужда 

от промяна или проблем с акаунта студентът е длъжен да се свърже с отдел ИКО до 3 дни 

преди изпита.  Изпитът ще бъде анулиран за студенти, които не са изпълнили това 

условие и не могат да влязат в акаунта си в деня на изпита. Всички студенти се 

инструктират за начина на провеждане на изпита в контролирана електронна среда 

посредством инструкции, разпространени чрез Sharepoint и в подсайта на Катедра по 

микробиология и имунология. 

 

12. Всички студенти трябва да бъдат в изпитната зала 15 минути по-рано от началния час 

на изпита. 

 

 

 

        Ръководител Катедра Медицинска 

        Микробиология и Имунология: 

21.12.2022г.      /Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм/ 

 

 


