
 

 

Инструкция за провеждане на изпита по СМИМИД онлайн 

 

1. Оценката по дисциплината се формира от 3 елемента: (1) тест; (2) практическа задача; (3) 

самостоятелно разработена индивидуална курсова работа. 

2. В деня на изпита всеки докторант трябва да изпрати своята курсова задача до 12:00 ч. по 

имейл на адрес: venelinb@unwe.bg. Прикаченият файл трябва да бъде във формат на MS Word 

(док-формат) или негов аналог. 

* в полето Subject се записва СМИМИД Име и фамилия; 

* в тялото на имейла докторантът записва трите си имена и катедрата, към която е зачислен. 

3. В деня на изпита в периода 12:30-12:45 всеки докторант трябва да се идентифицира в MS 

Teams чрез своя университетски акаунт (имейл адрес и парола). При липса на такъв е 

необходимо докторантът предварително да потърси съдействие от Дирекция ИТ. Линк към 

канала в MS Teams е предоставен отделно от инструкцията. 

4. След 12:45 в този канал ще бъде поставен линк, чрез който всеки докторант ще може да 

отвори онлайн-теста в среда на MS Forms след 13:00 ч. Там също е необходима лична 

идентификация чрез университетския акаунт. 

5. Общото време на изпита е 1 час (до 14:00). Той се състои от 2 части: 

(1) тест от 20 закрити въпроса; 

(2) задача за интерпретация. 

Докторантът се запознава с поставения на екрана компонент от стандартен софтуерен изход 

(SPSS Output) и записва в стегнат вид решението на задачата в свободното поле за отговор. 

6. ВНИМАНИЕ! 

* MS Forms не записва текущо въведени отговори и текст в отвореното поле, а еднократно ан-

блок! Необходимо е на финала да кликнете върху бутона за предаване на отговорите (Submit), 

за да може MS Forms  да ги приеме и запише в базата с отговори! 

* Поради разминавания в системните часовници е препоръчително да качите отговорите си 

поне 1-2 минути преди регламентирания край. MS Forms ще заключи теста точно в 14:00 (по 

системен часовник на сървъра) и няма да приеме отговори след този час. 

7. Докторант без качени отговори в системата и/или без изпратена в срок курсова работа се 

явява на някоя от следващите дати за изпита по СМИМИД. 

8. Изпитните протоколи с резултатите се представят до края на седмицата (петък) в деканските 

(факултетни) канцеларии. 

Пожелаваме успех! 
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