
 

ПРАВИЛА 

за ползване на ТЕСТОТЕКАТА към департамент „Когнитивна наука и психология“ 

 

1) Всеки щатен преподавател към департамент „Когнитивна наука и психология“, който 

желае да заеме материал от ТЕСТОТЕКАТА на департамента, трябва да попълни 

ЗАЕМНА БЕЛЕЖКА, която се подписва от него и от секретаря на департамента и се 

съхранява в ТЕСТОТЕКАТА, в кутията на заетия тест, до връщането на теста. При 

връщането на теста, ЗАЕМНАТА БЕЛЕЖКА се унищожава от секретаря на департамента в 

присъствието на преподавателя, който връща заетия тест. 

2) Преподавателят може да заеме целия тестов пакет или части от него, като във втория 

случай в ЗАЕМНАТА БЕЛЕЖКА се описва кои точно материали от тестовия пакет са 

взети. 

3) Срокът за заемане на тестове е 2 седмици, като той може да бъде двукратно 

удължаван, при условие, че не е постъпил сигнал, че друг преподавател желае да заеме 

същия тест. Заявката за удължаване на срока може да бъде направена и по телефона, 

като секретарят на департамента отбелязва върху ЗАЕМНАТА БЕЛЕЖКА новият срок за 

връщане на теста. 

4) Нарушаването на сроковете за връщане на заетите материали води автоматично до 

лишаване от право за ползване на тестотеката за 1 семестър. 

5) При загуба на тестов материал, преподавателят се задължава да набави ново копие 

(ако е загубено копие от публично достъпен тест) или да закупи със свои средства 

идентичната или по-нова версия на теста (ако е загубен оригинален тест, с действащи 

авторски права върху него). Вместо да закупи нов тест, преподавателят може да 

възстанови сумата, отговаряща на актуалната към момента цена на теста. 

Невъзстановяването на загубен материал води автоматично до загуба на право за 

ползването на тестотеката за неопределено време (до възстановяването на загубения 

тест). 

6) Когато се заемат тестове с действащи авторски права върху тях, ангажимент на 

преподавателя е да си набави оригинални бланки за отговори и/или да заплати за 

обработката на резултатите от организацията, която държи авторските права (и ключа) 

на теста. Съществува възможност за кандидатстване с проекти към факултетите на НБУ 

за финансиране на закупуване на бланки за отговори, обработка на резултати и др. 

7) Ползвателите на тестотеката се задължават да спазват ПРАВИЛАТА НА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕСТОВ КОМИТЕТ (МТК) ЗА РАБОТА С ТЕСТОВЕ. 


