
Изпит по Биология. 

1. Условия за допускане: 

-До изпит се допускат само студенти включени в изпитните протоколи, които се издават от 

съответния деканат и чийто статут отговаря на изискванията на правилника на Медицински 

факултет, МУ-София. 

-Студентът трябва да носи студентска книжка и документ за самоличност (лична карта/ 

международен паспорт/карта за временно пребиваване на чужд гражданин). 

2.Изпитна процедура: 

Изпитът по биология е напълно съобразен с правилника на Медицински университет - 

София и протича в следните стъпки: 

-Изтеглят се комисиите пред избраната на лотариен принцип комисия, която отговаря за 

провеждането на изпита за съответния ден. Участието на всеки хабилитиран и 

нехабилитиран преподавател в дадена комисия е на случаен принцип.  

-Студентите се канят в залата поименно от отговарящия за организацията за съответния ден 

преподавател.  Всеки студент представя студентска книжка и документ за самоличност, 

след което изтегля талон за изпитна комисия. Изтегленият талон се представя на избраната 

на лотариен принцип комисия, която отговаря за провеждането на изпита за съответния 

ден. 

-Студентите се настаняват от преподавател в изпитната зала.  

-След заемане на местата отговарящият за изпитния ден хабилитиран преподавател 

провежда кратък инструктаж. 

-Първата част на изпита е писмена. На всеки студент се предоставя лист с осем 

отворени въпроса, които са върху основни аспекти на преподадения материал, включен 

в конспекта.  

-След изтичане на времето студентите предават писмените си работи и напускат залата. 

Преподавателите съобщават кога резултатите могат да бъдат обявени, като времето на 

проверката може да варира според броя на студентите.  

-Изтеглят се комисиите пред избраната на лотариен принцип комисия, която отговаря за 

провеждането изпита за съответния ден. Участието на всеки хабилитиран и нехабилитиран 

преподавател в дадена комисия е на случаен принцип.  

-До втората част на изпита се допускат директно всички студенти, които имат 4 или 

повече верни отговора на писмения изпит. Всички студенти, които имат по-слаби 

резултати, се канят на дискусия върху основни аспекти на включения в конспекта 

материал, с комисията, кореспондираща на изтегления от тях номер. След дискусията 

комисията взима решение за допускане на студента до следващата част.  

-Втората част на изпита е устна.  Допуснатите студенти се канят поименно в залата. 

Изтеглят 3 тематични единици за медици/дентални медици и 2 за фармацевти (от 

основните раздели на конспекта) и се настаняват от преподавател. Студентът има 

възможност да води записки. При започване на устния изпит комисията кани поименно 

студента, с който членовете на комисията провеждат дискусия. След приключване на 



изпита писмените работи и записките на студента остават на съхранение в катедрата като 

доказателство за положения изпит. 

 

 


