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Скъсяват времето на кандидат-студентските изпити по медицина
заради безопасността на кандидатстващите
сряда, 08 юли 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

* Мярката е във връзка с изпълнението на противоепидемичните разпоредби на Министерството на
здравеопазванетои за безопасност на кандидатстващите

Времетраенето на редовните кандидат-студентските изпити във Факултета по медицина на
университет "Проф. д-р Асен Златаров", насрочени на 19 юли по биология и 26 юли по химия, ще бъде
съкратено почти наполовина. Това съобщи днес деканът на Медицинския факултет в Бургас - доц. д-р
Цветан Велинов.
От стандартните досега 4 астрономически часа бъдещите студенти ще трябва да пишат по изтеглените
теми в рамките на 2,5 часа или 150 минути. Правилото ще важи и за двата писмени изпита. Затова и
обемът на материала ще бъде съобразен с намаленото време. Изпитът по биология ще включва две
групи теми - по една от материала в 9 клас и една от този 8 или 10 клас. Те ще бъдат изтеглени в деня
на изпита на случаен принцип.
Вместо решаване на 4 логически задачи, изпитът по химия тази година ще обхване само 2 - по една
задача от областта на неорганичната химия и една от органичната химия. Отговорите трябва да бъдат
обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции. Задачите по химия също ще
бъдат изтеглени на случаен принцип в деня на изпита.
За своята безопасност и тази на околните кандидат-студентите са длъжни да спазват актуалните
противоепидемични мерки и реда за провеждане на изпитите. Те трябва да носят маска на лицето,
ръкавици по желание и да спазват задължителна дистанция от 2 метра един от друг.
Бъдещите студенти ще влизат един по един, след представяне на документ за самоличност и
разпечатка с входящ номер. Те трябва да заемат мястото си в определената зала в 08.30 часа, като
разпределението на местата в залите ще бъде съобразено с всички противоепидемични мерки.
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Кандидатите, които са се регистрирали онлайн и са получили документ за явяване на редовните изпити
по електронна поща, са длъжни да го разпечатат и да се явят с него и лична карта на всеки един от
изпитите.
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени на 04.08. в сградата на университета и на интернет
страницата му: http://www.btu.bg
За настоящата академична учебна 2020/2021 година Факултетът по медицина към Университет "Проф.
д-р Асен Златаров" - Бургас ще приеме 40 нови студенти.
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