КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ
Студентите могат да освободят заключителния семестриален изпит, ако изпълнят критериите,
описани по-долу. Освобождаване от изпит постигат студенти, които посещават редовно
учебните занятия, спазват задълженията си като поведение, усвояват необходимите знания и
демонстрират съответни практически умения.
Студентите трябва да преминат успешно всички изпити през семестъра с общ успех над 90% от
максималния общ брой точки, за да бъдат допуснати за освобождаване.
Студенти с успех през семестъра над 90% от максималния брой точки, но не покриващи
останалите критерии за освобождаване, развиват само писмен въпрос на крайния изпит.
Първите 15 (10 за дентална медицина) студента по успех, покриващи критериите за
освобождаване, се освобождават от всички компоненти на заключителния изпит, като
разработват есе по предварително зададена от водещия преподавател тема.
Освобождаването от заключителния изпит се основава на комбинация от общи и академични
критерии.
А. Общи критерии
Студентите следва:
1. Да са преминали пълно обучение през семестъра.
2. Да нямат дължими такси или глоби към университета.
3. Да нямат просрочени заемания в Библиотеката на университета.
4. Да нямат дисциплинарни наказания през семестъра.
5. Да нямат повече от пет (5) извинени отсъствия през семестъра.
6. Студенти, освободени от краен изпит, губят правото си при последващи провинения.
Б. Академични критерии
1. Успех през семестъра над 90% от максималния сбор точки
2. Активно участие в учебния процес:
а) активна извънаудиторна учебна заетост в катедрата
б) изнасяне на презентация в основния лекционен курс по дисциплината
4. Научна дейност:
а) участие с научно съобщение на научни форуми по дициплината
б) участие в научни проучвания към Катедрата
При постигнати 80% от сбора на точките от двата семестъра студентът се свобождава от
практичната част на заключителния изпит.
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CRITERIA FOR EXEMPTION FROM THE FINAL EXAM OF ANATOMY AND HISTOLOGY
Students may exempt the final semester examination if they fulfill the criteria given below.
Exemption achieve students who regularly attend classes, meet their obligations as behavior, acquire
the necessary knowledge and demonstrate appropriate practical skills.
Students must pass all exams during the semester with a score over 90% of the maximum
score to be eligible for exemption.
Students with a score over 90% of the maximum score, but not covering the other exemption
criteria, sit only for essay part of the final exam.
The first 15 (10 for dental medicine) students with highest score covering criteria for
exemption are exempt from all components of the final examination and develop an essay on a topic
given by the teacher.
The exempt from the final exam is based on a combination of general and academic criteria.

A. General Criteria
Students must:
1. To have completed a full training during the semester.
2. Have no fees or fines to the university.
3. Have no delinquent loans in the library of the university.
4. Have no disciplinary sanctions during the semester.
5. Have no more than five (5) excused absences during the semester.
6. Students exempted from the final exam, lose the right in subsequent offenses.

B. Academic criteria
1. Success in semester over 90% of the maximum score
2. Active participation in the learning process:
a) active extracurricular academic employment in the department
b) delivering a presentation in the main lecture course on discipline
4. Research:
a) participation in scientific forums of Anatomy and Histology
b) participation in scientific research at the Department

Students with a score over 80% of the maximum total score from both semesters are exempted
from the practical part of the final exam.
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