ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

СИСТЕМА
ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ДИСТАНЦИОННА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
И ФИНАНСИ

1. Студентите в дистанционна форма на обучение във Висшето
училище по застраховане и финанси полагат изпитите по отделните учебни
дисциплини по обявения график за съответната изпитна сесия в училището.
2. Когато студентите не могат да се явят на изпит по дадена
дисциплина на изпитната сесия по обективни причини, те могат да се явят
на него след подадена молба и разрешение на ректора или на заместникректора по учебната дейност и качеството, за което се издават
индивидуални протоколи от дирекция „Учебна дейност” във висшето
училище.
3. Студентите в дистанционна форма на обучение могат да се явяват
на изпити и от първо до седмо число на даден месец през учебната година
след подадена от тях молба до ректора в рамките на този срок през
предходния месец и разрешение на ректора или на заместник-ректора по
учебната дейност и качеството, за което се издават индивидуални протоколи
от дирекция „Учебна дейност” във висшето училище.
4. Изпитите се провеждат чрез тестове през платформата за
дистанционно обучение на висшето училище или по определения начин за
изпитване на студентите в другите форми на обучение в училището.
5. Начинът на изпитване на студентите в дистанционна форма на
обучение със специални образователни потребности се определя от
съответния преподавател в зависимост от конкретния случай.
6. Чрез платформата за дистанционно обучение на висшето училище
могат да се полагат изпити и от студенти в другите форми при
едновременно обучение по две специалности, в съкратен срок или по
индивидуален план.
7. Изпитните тестове могат да съдържат:
а) въпроси само с един верен отговор;
б) въпроси с повече от един верен отговор;
в) въпроси със свободен отговор.
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8. Въпросите в изпитните тестове трябва да са съобразени с учебното
съдържание на отделните дисциплини.
9. Преподавателите по отделните учебни дисциплини подготвят банки
с не по-малко от 50 въпроса за изпитите, от които чрез случаен принцип се
избират определен брой въпроси за съответния изпитен тест, с което се
гарантира неговата индивидуалност.
10. Преподавателите определят времето, през което изпитните
тестове са достъпни за студентите за работа по тях в зависимост от
сложността на съответния тест в броя на въпросите в него.
11. Когато изпитните тестове съдържат само въпроси за посочване на
техните отговори, по искане на съответния преподавател електронната
система може да покаже на студента оценката му на изпита по дадена
учебна дисциплина по предварително определената скала за оценяване и
тежестта на въпросите в изпитния тест.
12. Крайните изпитни оценки на студентите по отделните учебни
дисциплини се формират на основата на резултатите от тестовете и
оценките им по възложени от преподавателите курсови работи или
реферати съгласно изискванията на чл. 37, ал. 3, т. 3 от Правилника за
учебната дейност на висшето училище.
13. Студентите имат право да се информират за мотивите за оценките
на изпитните им тестове и за крайните оценки по съответните учебни
дисциплини.
14. При провеждането на изпитите през платформата за
дистанционно обучение студентите нямат право да ползват помощни
материали и софтуерни продукти, както и системи за търсене на
информация.
15. Изпитните тестове на студентите се съхраняват една година в
платформата за дистанционно обучение или от съответните преподаватели,
когато изпитите не са проведени през платформата.
16. Изпитните оценки на студентите по отделните дисциплини се
отразяват в електроните им досиета в платформата за дистанционно
обучение, изпитните протоколи и главните книги в дирекция „Учебна
дейност” към висшето училище.
17. Изпитните оценки на студентите се нанасят в изпитните протоколи
от съответните преподаватели не по-късно от три дни след провеждане на
съответния изпит, а в главните книги – не по-късно от седем дни след
провеждане на изпита на поправителната сесия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
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§ 1. С тази система се отменя утвърдената от ректора през 2014 г.
Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на
обучение във висшето училище.
Системата е приета на заседание на академичния съвет с Протокол №
6 от 20.12.2018 г.
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