СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

Правилник за провеждане на държавен изпит (ДИ)
и кандидат-магистърски изпит (КМИ) по химия
I.

Общи положения:
1. Държавните изпити за ОКС Бакалавър са писмени и продължават 4 часа. Датите за
изпити се определят от Декана и се обявяват поне 2 месеца предварително.
2. Кандидат-магистърските изпити са писмени и продължават 3 часа. Датите за изпити се
определят със Заповед на Декана и се обявяват поне 2 месеца предварително.
3. Студентът подава молба за допускане до изпит в Учебен отдел в срок до 5 дни преди
датата на изпита.
4. Допускане до ДИ и КМИ става след успешно полагане на всички семестриални изпити
и изпълнение на всички дейности, предвидени в учебния план, съгласно чл. 170(2) от
ПУДСУ.
5. ДИ и КМИ се провеждат в 2 сесии – една през месец юли и втора през месец
септември.
6. Студентите имат право да се явят и на двете сесии за КМИ, ако отговарят на условията
за допускане до изпит. За класиране важи по-високата оценка.
7. Първо явяване на ДИ може да се осъществи на която и да е от двете сесии. Сроковете
за явяване са според чл. 170(3) от ПУДСУ.
8. Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценката от ДИ съгласно чл.
163(8) от ПУДСУ.

II. Съставяне на тестовете и оценяване на работите
1. Тестовете за ДИ и КМИ съдържат въпроси със затворен и въпроси с отворен отговор.
2. Оценяването на тестовете се извършва от Комисия по оценяването (КО), в която са
включени преподаватели от всяка катедра, която съставя и изпраща задачи за теста.
3. Публикуване на информация относно съдържанието, оценяването и резултатите от ДИ
и КМИ.
а. Дадените задачи да се публикуват на Интранет (за ДИ) или на Интернет (за КМИ)
страницата на ФХФ за 1 месец след провеждането на изпита.
б. Студентите имат достъп до решенията на задачите във времето за идентификация на
работите определено в т. 4г.
в. Студентите са информирани предварително (в деня на изпита преди започване на
теста) какъв е общият брой точки от изпита и какъв процент успеваемост
съответства на оценка Среден (3).
г. Студентите имат право да видят работите си след публикуване на резултатите, в
предварително определени и обявени на публично място и на Интернет страницата
на ФХФ ден и час.
III. Допълнителни разпоредби
Вътрешните правила за съставяне и за работа на комисиите, вкл. съставяне и оценяване
на тестовете се описват в отделно Приложение, което може да се актуализира всяка
година по предложение на ДС, и което се одобрява от ФС на ФХФ.
Правилникът е одобрен от Учебен съвет на ФХФ (Протоколи № 6/24.03.2015 г., №
7/28.04.2015 г.) и от Факултетен съвет на ФХФ (Протокол № 13/12.05.2015 г.)

Правилник за Организиране и провеждане на ДИ и КМИ
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