СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите
от ОКС „Бакалавър“
I. Общи положения:
1. Държавните изпити (ДИ) за ОКС „Бакалавър“ са писмени и продължават 4 часа. Датите
за изпити се определят от Декана и се обявяват на интернет страницата на факултета.
2. Студентът подава молба за допускане до изпит в Учебен отдел в срок до 5 дни преди
датата на изпита.
3. Допускане до ДИ става след успешно полагане на всички семестриални изпити и
изпълнение на всички дейности, предвидени в учебния план, съгласно чл. 170(2) от
ПУДСУ.
4. ДИ се провежда в 2 сесии – една през месец юли и втора през месец септември. 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, а именно: Студент, допуснат до държавен изпит, има
право да се яви на първа и втора сесия в срок от една година от полагането на последния
семестриален изпит в определените в учебния план срокове за обучението. Ако не положи
изпитите през тези сесии, той има право на еднократно явяване на две последователни
сесии, но не по-късно от две години от семестриалното завършване.
5. Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценката от ДИ съгласно чл.
163(8) от ПУДСУ.
6. Студентите заемат местата си в определените аудитории най-късно 15 минути преди
обявения начален час за деня.
7. По време на изпита не се разрешава ползването на нерегламентирани помощни
материали (хартиени или електронни). Намиране на такива материали у или близо до
студент се счита за опит за преписване и води до автоматично анулиране на изпита, за
което квесторите изготвят доклад.
II. Съставяне на тестовете и оценяване на работите
1. Тестовете за ДИ съдържат въпроси със затворен и въпроси с отворен отговор.
2. Оценяването на тестовете се извършва от Комисия по оценяването, която съставя
задачи за теста. В комисията са включени преподаватели от всяка катедра,.
3. Публикуване на информация относно съдържанието, оценяването и резултатите от ДИ:
а. 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).
б. Студентите се уведомяват за крайната оценка от ДИ и оценката се вписва в
студентската книжка и изпитния протокол.
в. Студентите имат право да идентифицират писмените си работи в предварително
определени и обявени на публично място на Интернет страницата на ФХФ ден и час.
Студентите имат достъп до решенията на задачите във времето за идентификация на
работите.
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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 (Протокол № 7, 05.06.2020 г.) и от
Факултетен съвет на ФХФ (Протокол №28 от 09.06.2020 г.)

2

