Резултатите от изпитите при проф. д-р Георги Леонидов Георгиев със
специалност „Туризъм“ проведени дистанционно от 24.08. 2020 година до 02.09.
2020 година
А. КОНСЕРВАЦИОННА ПРИРОДОЗАЩИТА – ТЕСТ № 4
1.Марина Попова.15150221047. 3 грешки. Отличен 6,00.
2. Цветомира Гюндерска. 15150221095. 3 грешки. Отличен 6,00.
Б. ТУРИЗЪМНА БАЛКАНСКИ РЕГИОН – ТЕСТ № 10
В. РЕКРЕАЦИОНЕН ТУРИЗЪМ – ТЕСТ № 2
1.Марина Попова. 15150221047. 110 точки. Слаб 2,00.
2. Венета Маламова. 16150221013. 540 т. Отличен 6,00.
3. Денис Костадинов. 16150221060. 35 точки. Безотговорно попълнен тест. При
наличието на лекционен материал изцяло покриващ въпросите от теста и който
студентите са получили по електронната поща, подобно отношение е
недопустимо. Дори на един от въпросите от теста по който студента е получил
точки се касае за готов, копиран от друго място отговор. Слаб 2, 00.
Г. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ – ТЕСТ № 5
1.Иван Тренчев. 18150221013. Една грешка. Отличен 6,00.
2. Светослав Димитров. 18150221012. Седем, много груби грешки. Добър 4,00.
3. Денис Христов. 18150221029. Пет грешки. Мн. добър 5,00.
Д. ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА – ТЕСТ № 2 (ВАРИАНТ „Б“)
1.Марина Попова. 15150221047. 12 грешки. Среден 3,00.
2. Моника Стоянова. 16150221015. 15 грешки. Среден 3,00.
Е. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ – ТЕСТ № 4 (ВАРИАНТ „Б“)
1. Ангело Николофски. 19150221022. 143 точки на закритите въпроси. 580 т. от
откритите въпроси. Общо 723 точки. Отличен 6,00.
2. Наташа Александров. 19150221029. 505 точки на откритите въпроси; 151 точки
на закритите въпроси. Общо 656 точки. Окончателна оценка – Мн. добър 5,00.
3. Любомир Зарев. 19150221033. 59 точки от закритите въпроси. 130 точки от
откритите въпроси. Не е събран необходимия минимум от 100 т. от закритите
въпроси и 150 т. от откритите въпроси. Безобразно и безотговорно попълнен
тест. Недопустимо е такова отношение към изпитната процедура. При
следващото явяване на изпита, ако теста бъде представен както в сегашния му
вид същият няма да бъде проверяван. Окончателна оценка - Слаб 2,00.

4. Ани Манова. 19150221011. 305 точки от откритите въпроси. 109 т. от
закритите въпроси. Общо 414 точки. Добър 4,00.

Забележка: Студентите от предишни години положили успешно изпита по
някоя от посочените по-горе учебни дисциплини трябва да представят
индивидуални изпитни протоколи при инспектор Лили Крекманова в учебен отдел
в 8 корпус до 07.09. 2020 г.
Само за студентите четвърти курс: Всички студенти от четвърти курс,
които имат невзети изпити при проф. д-р Георги Л. Георгиев и са пропуснали
датата на ликвидационната сесия на 02.09. 2020 г., за да могат да се явят на
редовната сесия на Държавните изпити през месец октомври, могат да се опитат
да решат същите тестове и да ги изпратят на електронната поща на адрес –
glgeorgiev@abv.bg от 26 до 28.09. 2020 г. Оценките ще бъдат публикувани на сайта
на Факултета на 02.10. 2020 г. Тестове на студенти от други курсове от ОКС
„Бакалавър“ няма да бъдат проверявани. Това изискване не важи за ОКС
„Магистър“. Те могат да се явят на всички изпити, които имат да полагат при
проф. д-р Г. Л. Георгиев.

4 септември 2020 г.
Благоевград
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