Указания за провеждане на изпита по ЕУИУ:
Продължителността на изпита е 45 минути, но може да бъде увеличена!
Изпитът се провежда в електронна среда Moodle на адрес:
https://fett-edu-bg.tu-sofia.bg едновременно с https://meet.google.com/.
За влизане в Moodle студентите трябва да имат потребителско име и парола
които са получили в предишни курсове.
Моля проверете дали са действащи. Справки vmanoev@outlook.com.
Изпитът е индивидуален. В теста се влиза с индивидуална парола, пратена на
всеки студент. Студентите от текущата учебна година ползват същата парола като
на предното явяване - на тест или изпит.
Студенти от предишни години, които са се записали за изпит, ще получат
покана за Google Meet и указания за включване, на адреса от който е изпратена
заявката за записване.
По време на изпита работата се наблюдава. Когато изпитът се провежда
дистанционно студентите трябва да си осигурят компютър с камера и микрофон.
Страниците с въпроси са общо 5. Всяка страница съдържа, в зависимост от
трудността, от един до няколко въпроса, задачи, схеми. Може да се изисква да се
състави описание на схема, на блокова схема, да се открие грешка в схема и други
подобни.
- Въпросите са по темите разглеждани в курса – лекции и упражнения.
Изискват се кратки, конкретни отговори, в не-повече от 2-3 изречения;
- Схемите са от учебния материал – лекции и упражнения;
- Задачите са за изчисляване на елементи, коефициенти на усилване, за
съгласуване (нормализация) на обхват и други подобни.
Трябва да се покаже решението, а не само крайният резултат!
Всички отговори да са в текстов вид. Трябва да са написани самостоятелно,
не се допуска копирането на текст от други файлове!
Трябва да се отговаря на конкретния въпрос, а не по темата, „по принцип“.
Отговори като „за настройка“ или „за обратна връзка“ са недостатъчни.
Трябва да се поясни какво и как се настройва, за какво се използва обратната
връзка и т.н. В началото прегледайте всички страници с въпроси и първо
отговорете на по-лесните за Вас.

Успех!

