Указания /допълнени и преработени/
за провеждането на изпити във ВМФ
през лятна редовна/поправителна сесия
на академичната 2019/2020 г.
1. Всички изпити за студентите от 1ви до 6ти курс (вкл.) се провеждат съгласно утвърдения график за
дистанционно/онлайн провеждане на лятна редовна и поправителна сесия чрез платформата
Тракийски електронен университет (Moodle) и Google meeting. В графика са отбелязани формата на
изпитване и началото на всеки изпит, а техния край ще зависи от продължителността на
теста/заданието, съгласно спецификата и условията на всяка учебна дисциплина. Във всеки
курс/дисциплина ще бъдат посочени, продължителност на теста, хиперлинк за видеосреща, скала за
оценяване, учебни материали за подготовка, вкл. конспект, както и всички условия по провеждането
на изпита.
2. Необходимо е всеки студент, явяващ се на даден изпит, под формата на онлайн тест/задание
(Moodle) и/или дискусия (Google meet), да разполага с напълно изправно компютърно устройство
(Windows 7, 8, 8.1. или 10) и достатъчно стабилна интернет връзка (статичен IP адрес) в деня на
изпита. За провеждането на изпитите в комбинация от тест (Moodle) и видеосреща (Google meet),
крайно необходимо е студентите да разполагат също с предварително инсталирани камера и
микрофон. При липса на предварително инсталирана камера на компютърното устройство, допуска
се студентите да се включат в директната видеовръзка чрез мобилен телефон с камера (Android или
iOS), а да решават теста на компютър/лаптоп. В такива случаи, телeфонът се поставя по подходящ
начин, така че изпитващия да вижда лицето на всеки отделен студент.
3. При временно спиране на интернета, студентът не бива да затваря изпитния браузър защото ще
загуби правото си на единствен опит за теста по време на редовна/поправителна сесия. След
възстановяване на връзката студентът трябва да опресни страницата на браузъра си с клавиш F5. В
случай на продължително прекъсване на връзката при провеждането на изпита (токов удар, буря,
земетресение, годишна профилактика и т.н.) студентът представя писмено доказателство от интернет
доставчика си за периода, в който интернет връзката е била прекъсната. Само по този начин
студентът ще получи право на повторен опит за решаване на теста в рамките на изпитната сесия.
4. В изпълнение на Заповед на Ректора №1107/12.05.2020 г. и с решение на декански съвет от
19.05.2020 г. се отменят всички присъствени семестриални изпити във ВМФ. Студенти с условни
изпити, прекъснали студенти, както и семестриално завършилите (1ви до 6ти курс, вкл.) имат право да
полагат всички дистанционно/онлайн провеждащи се изпити само от лятна редовна/поправителна
сесия. Полагането на семестриални изпити от лятна редовна/поправителна сесия за прекъснали
студенти, както и семестриално завършили (1ви до 6ти курс, вкл.) ще се осъществява на точно
определена дата и час следвайки служебния график, намиращ се в сайта на ВМФ - бутон „Онлайн
обучение“. За целта е нужно студентите, седмица по-рано, да се впишат в курса (Moodle) на учебната
дисциплина, по която планират да се явят на изпит. При липса на достъп до платформата Тракийски
електронен университет (забравено потребителско име и/или парола) студентите трябва
предварително да уведомят администраторите на Moodle чрез изпращане на своите данни (курс, Фак.
№, група) на един от следните и-мейл адреси: support@trakia-uni.bg, radiloff87@yahoo.com,
krum.nedelkov@trakia-uni.bg
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