Регламент за освобождаване и провеждане на изпит
Анатомия и хистология на човека
от зимна редовна изпитна сесия на учебната 2021/2022 година
в Катедра по Анатомия, хистология и ембриология
за студенти от специалност Дентална медицина

1. Изпитът по Анатомия и хистология на човека ще се проведе в присъствена форма в два
етапа – теоретичен тест и писмен въпрос. Практичен изпит няма да има.
2. Студентите, които имат 80% от точките за първи семестър (ОДА), ще бъдат освободени
от целия раздел за семестъра - ОДА;
3. Студентите, които имат 90% от точките за втори и/или трети семестър, ще бъдат
освободени от изпитния тест върху материала от съответния раздел за семестъра. Всички
студенти

развиват

писмено

въпрос

от

конспекта

за

изпита,

независимо

освобождаването за втори и/или трети семестър.
Успехът на студентите ще бъде публикуван в сайта на катедрата.
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Rules for the exam in Anatomy
In winter regular session of academic year 2021/2022
in the Department of Anatomy, Histology and Embryology
For Dental medicine students
1. The exam in Anatomy will be conducted in-person in two stages – MCQ’s test and written
question (essay). There will be no practical exam.
2. Students who have 80% of the total score of first semester (Locomotory system) will be
exempted from the whole Locomotory system part of the final exam.
3. Students who have 90% of the total score of second and/or third semester will be
exempted from the MCQ’s test on the section for the respective semester. Regardless of the
exemption of second and/or third semester all students will write down a question (essay)
from the conspectus for Anatomy exam.

The list with the results will be uploaded in the website of Anatomy Department.
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