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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „СТОМАНОБЕТОННИ 

МОСТОВЕ“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО   

ЛЕКТОР : доц. д-р инж. Петър Николов 

1. До изпит се допускат студенти, които : 

 са заверили семестъра по дисциплината „Стоманобетонни мостове“ – на 

лекции и на упражнения; 

 са защитили курсовите си проекти в срок с оценка минимум Среден (3); 

2. Изпитът е писмен, под формата на тест; 

3. Въпросите са обявени на страницата на лектора в www.uacg.bg 

4. Продължителността на изпита е 65 минути; 

5. Тестът съдържа 42 въпроса; 

6. Оценките на теста се определят в зависимост от броя на верните отговори, 

както следва : 

от 0 до 21 верни отговора Слаб (2) 

от 22 до 26 верни отговора Среден (3) 
от 27 до 31 верни отговора Добър (4) 

от 31 до 36 верни отговора Много добър (5) 
от 36 до 42 верни отговора Отличен (6) 

 

7. За отговори, които нямат нямат отношение към поставените въпроси се 

отнемат по 2 точки на въпрос (вижте примерни „отговори” на страницата на 

лектора!  

8. Всеки студент има право на едно явяване на изпит през всяка изпитна сесия 

(лятна, есенна и зимна) ; 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

1. Студенти, които не са се записали предварително няма да бъдат допуснати до 

изпит. 

2. След получаване на изпитния тест (по e-mail или в електронната платформа, в 

която се провежда изпитът) в рамките на определеното в т.4 време, студентите 

отговарят на въпросите върху празни листа, като записват номерът на въпроса, 

на който се отговаря. 

3. Не по-късно от 5 минути след изтичане на срокът по т.4, всеки студент изпраща 

на e-mail на преподавателя и зарежда в електронната платформа 

сканирани/снимани всички листа с отговори на въпросите си! 

4. Изпитът се провежда при в съответствие с изискванията на  ПР А В И Л Н И К ЗА 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ в Университет по архитектура, строителство и 

геодезия, с който студентите трябва да се запознаят предварително на uacg.bg 


