СЪОБЩЕНИЕ
Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология уведомява
студентите от I–ви курс дентална медицина, че изпитът по Цитология,
обща хистология и ембриология през зимната изпитна сесия ще се
проведе на
14. и 15.01.2019 г. в следния ред:

Първи ден
Заседателна зала:
7.30 ч. – прием на студентски книжки
 Студентите, които имат практичен изпит се явяват на групи за
предаване на студентските книжки.
 Отговорникът на всяка група да представи книжките на
студентите с 90% успех, които ще се явяват само на теоретичната
част на изпита.
*ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАЗДЕЛ ЦИТОЛОГИЯ (практичен изпит 18т. +
тест 27т.) - успех 90% ОТ КОЛОКВИУМ ПО ЦИТОЛОГИЯ
**Студентите, получили 90% от точките за целия семестър (над 126
точки) се освобождават от входящия тест (микроскопски препарати и
теоретичен тест) на изпита. Същите се явяват на писмен и устен изпит.
***Студентите с успех под 90% от точките за целия семестър се явяват на
входящ тест (микроскопски препарати и теоретичен тест) на изпита по
цитология, обща хистология и ембриология. При успешно преминал
входящ тест същите продължават с писмен и устен изпит.
Микроскопски зали:
8.00 ч.- начало на практичен изпит
І. Практична част
 Препарати – цитология.
 2 препарата и 1 електронограма.
 За успешно се счита познаването на 60% от тях (2 точки).
 Препарати – тъкани.
 8 микроскопски препарата и 4 електронограми
 За успешно се счита познаването на 60% от тях (7 точки).

II. Теоретичен тест – 9.00 ч. - VІ-та аудитория
 Тест върху трите раздела (цитология, хистология и ембриология) на
въпроси с различна степен на трудност.
 60 точки – продължителност 30 минути.
 До писмената част се допускат студентите, изпълнили 60% от
задачите на теста (36 точки).
 Освободените студенти от раздел цитология попълват тест от раздел
хистология и ембриология – 40 точки за 20 минути (60% - 24 точки).
III. Теоретична част - 9.30 ч. - VІ-та аудитория
 Развиване на 1 въпрос от обща хистология – продължителност 45
минути - теглят се два въпроса и всеки студент по избор развива
само един.
 Тук се включват студентите със семестриален успех 90%.

Втори ден
ІV. Устно изпитване и получаване на книжките в катедрата

☻Окончателната

оценка на изпита се образува 70% от оценката на
изпита (в която с равна тежест участват теста и развиването на въпрос) и
30% от текущата оценка за първи семестър.
 1. Студентите се явяват на изпит с бели престилки и студентска
книжка.
2. Тетрадката-дневник от практическите упражнения се
представя на втория изпитен ден.
3. Не се разрешава внасянето в изпита на мобилни телефони.
4. Всеки успешно преминат етап на практичната част
(препарати – цитология; препарати – тъкани), както и
теоретичния тест се освобождава при следващо явяване на
поправителен изпит.
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