Важна информация за изпита по български език за студенти, слушали
курсове по български език в минали години
•

Записването за изпита става предварително в Студентския център.

•

Списъкът с разпределението по зали и часове излиза няколко дни преди насрочената дата за
изпит в Мудъл, на таблото пред 104, Първи корпус и се изпраща по мейл.

•

По време на изпитната сесия резултати от минали сесии или текущо оценяване не се
вземат под внимание.

•

Всички студенти, приети в редовна форма на обучение от 2013 г. насетне (или са
приравнени към съответния випуск), трябва да получат положителна оценка на всеки един от
следните модули, за да получат окончателна оценка от изпита:
o тест по езикова култура,
o есе (аргументативен текст),
o резюме (на непознат текст),
o защита на презентация и публично говорене.

•

Първите три модула са обединени в една писмена част. Устната част се провежда в различна
зала и в друг час, посочени в разпределението.

•

Всички скали и критерии за оценяване на различните модули са свободно достъпни в Мудъл.

•

За получаването на окончателна оценка студентите трябва да получат положителна
оценка на всеки един от модулите.

•

При липса на оценка от един от модулите не се получава окончателна оценка.

•

При отрицателна оценка на един от модулите се получава окончателна оценка Слаб (2,00).

•

За допускане до изпитната зала носете някакъв документ с актуална снимка – лична
карта, шофьорска книжка, карта от библиотеката, студентска книжка или под.

•

Влизането в залата за писмен изпит ще започне 15 (петнадесет) минути преди обявения
начален час.

•

След обявения начален час няма да бъде допускано влизане в залата.

•

Продължителността на писмената част на изпита е 240 минути.

•

Резултатите ще бъдат налични 14 дни след провеждането на изпита. Резултатите можете да
следите в e-student/Текущо оценяване.

•

Ако не се виждате в списъците, а сте се записали за явяване, се свържете с ас. Г. Цонев – 104,
Първи корпус, gtsonev@nbu.bg.

•

Ако часът за провеждане на изпита съвпада с друг Ваш изпит, се свържете с ас. Г. Цонев (104,
Първи корпус, gtsonev@nbu.bg).

