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Инструкции за изпит 

Фармакология – Медицина 

11, 12, 13.01.2023г. 

Аудиторен комплекс – зали 4 и 6 

Начало 08.00 ч. 

 

 

Изпитът е присъствен и се състои от следните части: 

- Входящ тест – 15 мин. 

 

Затворени въпроси с няколко верни отговора – 15 бр. 

 

Противовъзпалителният ефект на НСПВС е свързан с: 

а) потискане синтеза на медиаторите на възпалението; 

б) потискане на фосфолипаза А2; 

в) блокиране на ензима фосфодиестераза; 

г) блокиране на ензима циклооксигеназа 2. 

 

На студентите се предоставя максимален брой верни отговори за всеки вариант на 

теста. НЕ отбелязвайте повече отговори – всички допълнителни отговори ще бъдат 

извадени от крайния резултат. Всички верни отговори се броят към крайния резултат 

– не се приспадат точки за грешни отговори. Студентите се нуждаят от 70% верни 

отговори, за да преминат успешно теста. 
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- Писмен изпит – 1 час и 30 мин. (3 теми) 

 

Въпросите са разделени на три групи като студентите теглят по една тема от група.  

Първа група – въпроси от частта Обща фармакология на конспекта;  

Втора група – въпроси от Специална фармакология – „Класификация, 

фармакокинетика, фармакодинамика, показания и противопоказания на …… (клас 

лекарства, напр. антихипертензивни средства)“;  

Трета група – въпроси от Специална фармакология – „Нежелани лекарствени реакции 

и важни лекарствени взаимодействия на …... (клас лекарства, напр. НСПВС)“. 

 

Въпросите са еднакви за всички студенти. В някои случаи студентите могат да бъдат 

разделени на две групи и представители да теглят отделни въпроси за всяка група.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се пише и по трите теми! 

 

- Практическа част и устен изпит – 15 мин. (6 рецепти) 

 

Изпишете: Протектиран (комбиниран) пеницилинов препарат. 

 

Рецептите трябва да бъдат формулирани правилно и трябва да включват правилното 

наименование на лекарството, дозата и лекарствената форма. Студентите се нуждаят 

от минимум 4 верни рецепти, за да преминат практическата част. Устният изпит 

включва дискусия върху рецептите, както и някои допълнителни основни въпроси от 

конспекта. Въпросите, включени в писмената част на изпита, не се обсъждат. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Студентът получава слаба оценка при:  

• Отказване от изпит. 

• Опит за преписване. 

• Непокриване на минималните изисквания за теста.  

• Ако не е писал по всички въпроси, включени в писмения изпит, независимо от това 

как е развил другите въпроси. 

• Неправилно изписване на рецептурни задачи. 
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При устното изпитване на студентите се взимат под внимание и оценките от 

проведените през учебната година колоквиуми и семинарни упражнения. При слаба 

оценка от колоквиумите/семинарните упражнения студентът получава допълнителен 

въпрос от материала на колоквиума/семинара. Отговорът на допълнителния въпрос 

участва във формирането на оценката от устния изпит. 

Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от 

различните компоненти, умножени със съответните коефициенти на значимост, а 

именно: 

  

Q
крайна оценка

= к
1
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оценка от писмен изпит
+ к

2
Q

оценка от устен изпит +  к3
Q

оценка от текущ контрол 
 

 
 

к
1 = 

0.33; к
2 = 

0.33; к
3 = 

0.33 

 

При повторно явяване студентът полага отново трите елемента на изпита. 

 

Критериите за оценяване са следните: 

•  Слаб (2) – оскъдни познания, които не могат да послужат като база за следващите 

нива на обучение – предклинични и клинични дисциплини. 

• Среден (3) – възпроизвеждане на знания за лекарствата в „готова схема“ – 

класификация, фармакодинамика, липсват основни знания за нежелани 

лекарствени реакции; представяне на неаргументирани решения на прости 

задачи; изписване на лекарствени продукти в рецепта; липсват знания за 

самостоятелно използване на получените професионални компетентности; 

терминологията не е усвоена, изложението се характеризира с беден език. 

• Добър (4) – описателно са овладени ключови и допълнителни знания относно 

класификацията, фармакокинетиката, фармакодинамиката на лекарствените 

продукти и техните нежелани лекарствени реакции (НЛР); налице е ограничена 

самостоятелност и умения за решаване на прости задачи, макар да има добра 

езикова култура, допускат се неточности в използваните понятия; изписване на 

лекарствени продукти в рецепта. 

• Мн. добър (5) – много добре овладени ключови и допълнителни знания относно 

класификацията, фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствените 

продукти; осмислено и правилно разбиране на материята, възможните НЛР и 

лекарствени взаимодействия на отделните групи лекарства. Самостоятелно, 
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нестандартно, търсене на нов алгоритъм и анализ на използваните литературни 

данни; умения за решаване на трудни задачи; прави опит да изведе и обоснове 

своя теза; адекватно използване на понятия от научната област на изучаваната 

дисциплина, има добра езикова култура; изписване на лекарствени продукти в 

рецепта.  

• Отличен (6) – отлично познаване на информационните източници и класификация 

на лекарствата; задълбочено овладени ключови и допълнителни знания относно 

фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата; собствено логично, 

мислене и правилно разбиране на материята за възможните НЛР и лекарствени 

взаимодействия; умения за прилагане на наученото при решаване на сложни 

задачи наличие на творчески елемент извежда темата; точност и богата езикова 

култура на изложението изписване на лекарствени продукти в рецепта.  

 


