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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ                                                                                           
ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” 

 

1. Цел на обучението по дисциплината 

Основна цел на обучението по дисциплината Анестезиология и интензивно лечение е 
задълбоченото познаване на принципите и правилата за планиране и провеждане на 
различни техники на анестезия при оперативни и други диагностични или 
терапевтични процедури, както и на принципите за профилактика, диагностика и 
лечение на критичните състояния, възникващи при нарушения на основните 
жизненоважни функции на организма.  

Целта се съгласува с: 

• мисията и концепцията за университета, 
• обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата ECTS), видни от 

учебния план; 
• квалификационната характеристика на специалността; 
• образователната степен (проф. бакалавър, бакалавър или магистър). 

Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост и по 
хронология в учебния план. Като фундаментална дисциплина, тя преобладаващо 
обслужва следващите етапи на обучението. 

2. Учебно съдържание на дисциплината 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИТЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

1. Анестезиологията и интензивното лечение като наука- предмет и основни задачи. 
Основни принципи на реанимацията и интензивното лечение. Организация и структура 
на  Отделение за интензивно лечение. Индикации и контраиндикации за интензивно 
лечение. „Критично състояние“- същност на понятието. Практически аспекти на 
диагностично-лечебния процес при пациенти на интензивно лечение. Мониториране 
при интензивно лечение. Хемодинамичен, респираторен, неврологичен и 
температурен мониторинг.  

2. Равновесие на вътрешната среда на организма (част I). Водно-електролитно 
равновесие - отклонения и лечение.   

3. Равновесие на вътрешната среда на организма (част II). Алкално-киселинно 
равновесие - отклонения и лечение.    



4. Остра дихателна недостатъчност- определение, класификация, етиология, 
патогенеза, клинична картина, диагностика и мониториране, принципи на лечение. 
Основи на изкуствената белодробна вентилация. Остър респираторен дистрес синдром 
при възрастни- определение, критерии за диагноза, етиопатогенеза, клинична картина, 
принципи на лечение. 

5. Шок- определение, класификация, патогенетични механизми, клинична картина, 
диагностика и мониториране, принципи на лечение. Основни принципи на 
инфузионната, вазопресорната и инотропната терапия 

6. Сепсис и септичен шок- основни понятия и определение. Етиология и патогенеза. 
Класификация. Скали за оценка. Клинична картина. Диагностика и мониториране. 
Принципи на лечение. 

7. Интензивно лечение при пациенти с тежки и множествени травми. Определение за 
политравма. Механизъм на възникване. Модели на нараняването. Стратегия и фази на 
обгрижване. Компоненти на травма системата. Триаж на пациентите. Скорова оценка 
на травматично болните. Мениджмънт на травматично болните пациенти в отделение 
за интензивно лечение - поведение по фази. Damage control ресуститация- основни 
принципи. Особености на интензивното лечение при пациенти с тежки гръдни, 
коремни и тазови травми.  

8. Интензивно лечение при пациенти с остро настъпили нарушения във функциите на 
централната нервна система- коматозни състояния, тежка черепно-мозъчна травма, 
мозъчно-съдови инциденти. Скали за оценка. Мозъчна смърт- определение, етиология 
и патогенеза, критерии за поставяне на диагнозата. Органодонорство. 

9. Хранителна и метаболитна поддръжка при пациенти на интензивно лечение. 
Малнутриция при пациенти в критично състояние- определение, патогенеза, значение. 
Показания, противопоказания и основни принципи на хранителната и метаболитна 
поддръжка при критично болни пациенти. Основни принципи на парентералното, 
ентералното и смесено хранене- определение, показания, техники, средства, 
мониториране и усложнения.                                                                                                                    

10. Основни принципи на кардиопулмоналната ресусцитация. Клинична смърт, 
сърдечно спиране- определение, срокове, признаци. Показания и противопоказания за 
кардиопулмонална ресусцитация. Основно и разширено поддържане на жизнените 
функции- техники за осигуряване и поддържане на проходими дихателни пътища, 
изкуствена белодробна вентилация, извънгръдно притискане на сърцето. 
Фармакологична терапия при кардиопулмонална ресусцитация. Електрическа терапия. 
Алгоритъм на поведение при асистолия, безпулсова електрическа активност, 
безпулсова камерна тахикардия, камерно мъждене. Лечение на постресусцитационния 
синдром. 

11. Основни цели и задачи на съвременната анестезиология. Видове анестезия. 
Определение за обща анестезия. Видове обща анестезия. Въздействие на средствата за 



обща анестезия върху ЦНС. Теории за общата анестезия. Етапи и стадии на общата 
анестезия. Апаратура за обща анестезия. Анестезионни дихателни системи.                                                                                                                           

12. Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия. Анестезиологичен риск. 
План за предстоящата анестезия. Премедикация. Провеждане на обща анестезия. 
Техники за увод в анестезия- видове, предимства и недостатъци. Поддържане на обща 
анестезия и мониториране на пациент по време на анестезия. Възстановяване след 
анестезия- етапи. Критерии за извеждане от операционната зала. 

13. Обща инхалационна анестезия. Определение. Средства за инхалационна анестезия. 
Фармакокинетика и фармакодинамика на инхалационните анестетици. Техники за 
инхалационна анестезия- апаратна маскова и ендотрахеална интубационна анестезия.  

14. Обща венозна анестезия. Определение. Средства за венозна анестезия. 
Фармакокинетика и фармакодинамика на венозните анестетици. Техники на обща 
венозна анестезия. Физиология на нервно-мускулното провеждане. Мускулни 
релаксанти- определение, класификация, механизъм на действие. Индикации и 
контраиндикации за приложение. Възстановяване на нервно-мускулното предаване.                                                                                                                      

15. Локорегионална анестезия- определение, класификация. Индикации и 
контраиндикации. Фармакология на локалните анестетици. Локална и системна 
токсичкост на местните анестетици. Техники на провеждане на локорегионална 
анестезия. Периферни неврални блокади- блок на plexus brachialis. Централни 
неврални блокади- определение, видове, индикации и контраиндикации, техника на 
извършване и усложнения. 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
1. Въведение в реанимацията и интензивното лечение. Организация и структура на  
Отделение за интензивно лечение. Индикации и контраиндикации за интензивно 
лечение. Същност на понятието „критично състояние“. Кислородна доставка, 
кислородни нужди и кислородна консумация на тъканите. Практически аспекти на 
диагностично-лечебния процес при пациенти на интензивно лечение. Мониториране 
при интензивно лечение. Хемодинамичен, респираторен, неврологичен, температурен 
мониторинг- практически особености. Демонстрация на различни мониторни техники. 

2. Водно-електролитно състояние и алкално-киселинно равновесие  на организма- 
отклонения и лечение. Демонстрация на клинични случаи. 

3. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с остра дихателна 
недостатъчност. Специфични особености на диагностично-лечебния процес. 
Практическо провеждане на изкуствена белодробна вентилация- индикации, видове, 
избор на режим на вентилация, мониториране и усложнения. Демонстрация на 
клинични случаи. 

4. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти в шок. Специфични 
особености на диагностично-лечебния процес при хиповолемичен, кардиогенен, 
обструктивен и дистрибутивен шок. Практически основи на инфузионната, 
вазопресорната и инотропната терапия. Демонстрация на клинични случаи. 



5. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с тежък сепсис и 
септичен шок. Специфични особености на диагностично-лечебния процес. Актуални 
проблеми на антибактериалната, хемодинамичната, имуномодулиращата и 
поддържащата терапия при септично болни пациенти. Демонстрация на клинични 
случаи. 

6. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с тежки и множествени 
травми. Стратегия и фази на обгрижване. Компоненти на травма системата. 
Практически насоки при триаж на травматични пациенти. Мениджмънт на травматично 
болните пациенти в отделение за интензивно лечение- поведение по фази. Особености 
на диагностично-лечебния процес при пациенти с тежки гръдни, коремни и тазови 
травми. Демонстрация на клинични случаи. 

7. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с остро настъпили 
нарушения във функциите на централната нервна система. Специфични особености на 
диагностично-лечебния процес при пациенти в кома, с тежка черепно-мозъчна травма 
и мозъчно-съдови инциденти. Принципи на лечение на синдрома на повишено 
интракраниално налягане. Мозъчна смърт. Кондициониране на донор на органи и 
тъкани. Демонстрация на клинични случаи. 

8. Изкуствен нутритивен съпорт при интензивно лечение. Малнутриция- практически 
особености на диагностично-лечебния процес. Основи на парентералното, 
ентералното и смесеното хранене- индикации, контраиндикации, техники, средства, 
мониториране, усложнения. Демонстрация на клинични случаи. 

9. Основни принципи на кардиопулмоналната ресусцитация. Клинична смърт, 
сърдечно спиране- определение, срокове, признаци. Показания и противопоказания за 
кардиопулмонална ресусцитация. Основно и разширено поддържане на жизнените 
функции- техники за осигуряване и поддържане на проходими дихателни пътища, 
изкуствена белодробна вентилация, извънгръдно притискане на сърцето. 
Фармакологична терапия при кардиопулмонална ресусцитация. Електрическа терапия. 
Алгоритъм на поведение при асистолия, безпулсова електрическа активност, 
безпулсова камерна тахикардия, камерно мъждене. Лечение на постресусцитационния 
синдром. 

ОБОБЩАВАЩ ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛ „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ 
 
10. Въведение в анестезиологията. Понятие за анестезия. Видове анестезия. Обща 
анестезия - определение, компоненти, видове. Етапи и стадии на общата анестезия. 
Апаратура за обща анестезия- принципно устройство. Анестезионни системи на 
дишане. 

11. Практическо осъществяване на обща анестезия. Клиничен преглед и подготовка на 
пациент за анестезия. Оценка на анестезиологичния риск. Изготвяне на план за 
предстоящата анестезия и избор на анестетична техника. Премедикация- същност, 
цели, видове, средства. Особености при оценката и подготовката за анестезия на 



пациенти с придружаващи заболявания. Поведение при пациенти с „пълен стомах“. 
Демонстрация на клинични случаи. 

12. Практическо осъществяване на обща анестезия. Увод в общата анестезия. 
Демонстрация на различните техники на увод в обща анестезия. Поддържане на 
общата анестезия и мониториране на пациент по време на анестезия. Средства за увод 
и поддържане на обща анестезия- фармакологични особености от практическо 
значение. Възстановяване след анестезия- етапи и критерии за възстановяване. 
Практическа оценка на готовността на пациента за извеждане от операционната зала. 
Демонстрация на клинични случаи. 

13. Основни техники и средства за осигуряване и поддържане на проходими дихателни 
пътища при анестезия и интензивно лечение. Апаратна маскова анестезия- техника, 
идикации, контраиндикации. Ларингеална маска- същност, видове, техника на 
поставяне, предимства и недостатъци, индикации и контраиндикации. Индикации, 
техники и средства за ендотрахеална интубация. Практически аспекти при 
осъществяването на ендотрахеална интубационна анестезия. Демонстрация на 
клинични случаи. 

14. Практически аспекти при осъществяването на локорегионална анестезия- 
определение, показания и противопоказания, особености на преданестезиологичната 
оценка и подготовка на пациентите. Локални анестетици- фармакологични особености 
от практическо значение. Практическо осъществяване на епидурална и спинална 
анестезия- определение, показания и противопоказания, подготовка, техника. 
Периферни нервни блокади- техника на аксиларен блок. Усложнения периферните и 
централни неврални блокади- профилактика и лечение. Демонстрация на клинични 
случаи. 

15. Практически аспекти на анестезията в отделните области на хирургията- коремна, 
гръдна, неврохирургия, офталмология, оториноларингология, ортопедия и 
травматология, акушерство и гинекология. Анестезия в амбулаторната хирургия. 
Седиране при инвазивни диагностични и терапевтични процедури. Демонстрация на 
клинични случаи.  
ОБОБЩАВАЩ ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛ „ОБЩА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ“ 

Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка следваща лекция и 
свързаните с нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. Избягва се 
ненужното застъпване или съществуването на «бели петна» между «свързани» по 
учебен план дисциплини. 

3. Предпоставки 

Като инфраструктурна и интердисциплинарна клинична дисциплина, успешното 
започване и завършване на обучението по Анестезиология и интензивно лечение 
изисква студентът да притежава достатъчни познания по всички доклинични и 
основните клинични дисциплини, изучавани в предходните години на обучението, а 



именно- анатомия, физиология, биохимия, патофизиология, фармакология, 
вътрешни болести, обща и специална хирургия.  

4. Академични ресурси 

Академичният състав на катедрата включва 1 ха6илитиран преподавател, 3 
нехабилитирани преподаватели с научна и образователна степен „доктор” по научната 
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ и 5 нехабилитирани 
преподаватели. Всички преподаватели имат придобита специалност по специалността. 

Лекциите се четат от преподаватели (професор и главни асистенти) с придобита научна 
степен (доктор или доктор на медицинските науки) по съответната докторска 
програма. До 70% от лекциите се възлагат на нехабилитирани преподаватели, 
притежаващи научна и образователна степен „доктор“ по съответната докторска 
програма. 

Практическите упражнения се водят от нехабилитирани преподаватели (асистент, 
главен асистент). Нехабилитираните преподаватели притежават ОКС „магистър“ по 
медицина и са назначени след конкурс. 

5. Материални ресурси 

Катедрата разполага с четири учебни зали за теоретични и практически занимания, 
като две от тях са оборудвани за практическо обучение на студентите , свързано с 
методите за поддържане на живота (BLS и ALS). Една зала е оборудвана с мултимедиен 
проектор и една – с широкоекранен дисплей с мултимедия с цел презентации. 

Практическите занятия по анестезиология се провеждат в операционните зали на 
хирургичните клиники, определени по тематика. Катедрата има възможност за 
провеждане на практически упражнения в 25 операционни зали. 

Практическите занятия по интензивно лечение се провеждат в 4 стационара на 
Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ). Студентите имат 
възможност да се запознаят с критични състояния на болни във всички сфери на 
медицината (вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология и др.). 
Клиниката е оборудвана със съвременна апаратура и пособия за интензивно лечение, 
което предоставя възможност за преподаване на дисциплината. 

Катедрата разполага с 4 модела на човешко тяло – цял размер за провеждане на 
занятия по кардио-пулмонална ресусцитация; 4 тренинг-симулатор на интубационни 
техники; 4 комплекта ларингоскопи за интубация; 4 комплекта за спешна помощ; един 
мултимедиен проектор; един мултимедиен TV/Монитор; 4 компютърни конфигурации 
и един мултифункционален апарат за ултразвукова диагностика. 

6. Лекционно обучение 

Лекциите се подготвят и изнасят по формата на мултимедийни презентации, които се 
предоставят на студентите по електронен път, за да могат да се подготвят за всяко 
занятие. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са избор на водещия лектор. 



7. Практически упражнения 

Провеждат се провеждат в два учебни часа по групи, разделени на двама асистенти. За 
упражненията се предоставят методични указания, ръководства и тестове. Поставят се 
самостоятелни и екипни задачи. По време на всяко упражнение  се проверява: 

• подготовката на студента; 

• резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение. 

Като методична форма се отдава предимство на работа в екип, екипните дискусии, 
клинични казуси и ролеви игри. Могат да се възлагат задачи на студентите да подготвят 
и защитят своя теза (презентация) по тема, която преподавателят определя на 
предходното занятие. След това се провежда дискусия с групи студенти, пред които 
докладващият студент защитава тезата си. 

8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове. 

Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по дисциплината 
и да предоставя в електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни 
материали. 

Представя се списък на основната препоръчвана литература по дисциплината, по всяка 
нейна компонента (лекции, упражнения) с приоритет на достъпните източници. Могат 
да се препоръчат и интернет ресурси, от които може да се намерят подходящи 
материали за подготовката на студента. 

Учебници 

Хинков О., Пазванска Е. Принципи на анестезията и интензивното лечение в 
хирургичната практика. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2010. 
ISBN: 978-954-322-301-5 

Sikka P., Beaman Sh., Street A. Basic Clinical Anesthesia. Springer, 2015. ISBN: 1493917366 

Barash P., Cullen B., Stoelting R. Clinical Anesthesia Fundamentals, 1st ed. LWW, 2015. ISBN: 
978-1451194371 

Pardo M., Miller R. Basics of Anesthesia, 7th ed. Elsevier, 2017. ISBN: 978-0323401159 

Butterworth J., Mackey D., Wasnick J. Morgan and Mikhail’s Clinical Anesthesiology, 5th ed. 
McGraw-Hill Education, 2013. ISBN: 978-0071627030 

Marino P. Marino’s ICU Book, 4th ed. LWW, 2013. ISBN: 978-1451121186 

Ръководства 

Георгиев С. Теоритико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно 
лечение. Медицинско издателство АРСО, София, 2015. ISBN: 9786191970056 

Станчо С. Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение. Бултест 
Стандарт, София, 2014. ISBN: 9789549264227 



Смилов И. Наръчник по интензивна медицина. Медицинско издателство АРСО, София, 
2004. ISBN: 9549301060 

Смилов И., Хинков О. Наръчник по анестезиология и интензивно лечение. Медицинско 
издателство АРСО, София, 2007. ISBN: 954-9301-24-9 

Страница на Катедрата по Анестезиология, спешна и интензивна медицина (КАСИМ) 
към сайта на Медицински университет – гр. Пловдив. 

9. Контролни работи 

Студентите трябва да се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Изхожда 
се от презумпцията, че начинът на придобиване на знанията и уменията е важен 
фактор за тяхната дълбочина, трайност и приложимост. Текущ контрол на знанията на 
студентите се провежда по време на всяко практическо упражнение чрез тестове, както 
и посредством две контролни работи (колоквиуми) в рамките на семестъра- след 
приключване на практическите упражнения съответно по анестезиология и по 
интензивно лечение. На студентите се предоставя своевременно информация и 
разяснения на резултатите от текущия контрол (на следващото упражнение), което да 
подпомогне по-нататъшната им подготовка. До 3 (три) дни след обявяване на 
резултатите студентът има право да се запознае с работата си. 

Резултатите от тези проверки влизат като компонент в крайната оценка за семестъра. 

10. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който напътства 
студента както в подбора на литературните източници, така и в методите на тяхното 
използване и усвояване. Преподавателят (асистентът) предоставя и обучителни 
тестове, вкл. оn line, за самостоятелна работа и упражнения на студентите. 

11. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип 

Това сътрудничество се изразява в: 

• Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна подготовка, 
текущи трудности по усвояване на материала и възможности с индивидуална програма 
на обучение да бъдат постигнати по-добри резултати. 

• Използване на часове за консултации. 

• Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др. 

12. Изпити 

Текущите оценки, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за: 

• Резултатите от проведените колоквиуми 
• Текуща оценка за цялостната работа на студента през семестъра 

Крайният изпит по дисциплината Анестезиология и интензивно лечение се провежда в 
края на семестъра след приключване на теоритичното и практическото обучение, 



предвидени по учебния план на дисциплината. Изпитът е многокомпонентен и 
включва теоритична и практическа част. Теоритичната част на изпита има за цел да 
оцени натрупаните знания по основните проблеми на дисциплината и включва 
следните основни компоненти: 

• Входящ тест 
• Писмен изпит- писмено разработване на въпрос от конспекта за семестриален 

изпит по дисциплината Анестезиология и интензивно лечение 
• Устен изпит- събеседване със студента за оценка на способността му за 

самостоятелно, логическо и творческо възпроизвеждане и анализиране на 
литературните данни по дисциплината, за обосновано и оригинално извеждане 
и защитаване на собствена теза, общата му медицинска и езикова култура. 

Практическата част на крайния изпит има за цел да оцени уменията и способността на 
студентите да прилагат натрупаните познания в реалната клинична практика 
посредством оценка и анализ на реални клинични случаи. 

13. Стандарти за оценяване 

Успешното изучаване на дисциплината Анестезиология и интензивно лечение от 
учебния план се оценява като стойност от оценки, разпределени в два основни 
елемента: 

• Първият елемент включва оценката за учебната дейност на студента през целия 
семестър (не повече от 20 %). Той включва отделни оценки от текущ контрол (тестове, 
контролни работи), както и оценки за пълното и качествено изпълнение на формите за 
самостоятелната работа, предвидени в учебната програма на дисциплината. 

• Вторият компонент включва оценката от изпита по дисциплината (не повече от 90 %). 
Важно значение има и регламентът за провеждане на изпита, така че да се сведе до 
минимум възможността за манипулиране на неговите резултати. 

За дисциплината се разработват ясни стандарти за оценка. 

Нивата на възпроизвеждане и ползване на знанията от студентите се определят като 
информационно-репродуктивно, технологично-продуктивно, проблемно-продуктивно, 
иновационно-творческо. На основа на гореизложеното всяка оценка за теоретическия 
компонент на изпита се определя от дадена характеристика: 

• Слаб (2) получава студент с оскъдни познания по учебния материал, бедна езикова 
култура, невъзможност за възпроизвеждане на основни моменти от разработваната 
тема, необходими за да покрие минимално изисквания минимум по дисциплината, 
невъзможност за самостоятелно решаване на клинични случаи и без собствено 
клинично мислене; не е запознат с основната терминология и не е овладял 
задължителните професионални компетентности. 
• Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в „готова схема“, като 
липсват основни моменти от разработваната тема; липсва готовност за самостоятелно 
използване на получените знания и професионални компетентности; терминологията 
не е усвоена, изложението се характеризира с беден език; 



• Добър (4) получава студент, който развива темата описателно, репродуктивно, като 
използва типови ситуации; ограничена самостоятелност при използване на получените 
знания и придобитите професионални компетентности; в изложението, макар да има 
наличие на добра езикова култура, се допускат неточности в използваните понятия; 

• Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно продуктивно, 
нестандартно, търсейки нов алгоритъм и анализ на използваните литературни данни; 
прави опит да изведе и обоснове своя теза; адекватно използва понятията от научната 
област на изучаваната дисциплина, има добра езикова култура; 

• Отличен (6) получава студент, който самостоятелно, логично, с наличие на творчески 
елемент извежда темата; обосновано и оригинално ползва и интерпретира 
литературата, свързана с разкривания въпрос; наблюдава се сформираност и готовност 
за ползване на придобитите знания и професионални компетентности; демонстрира 
точност и богата езикова култура на изложението. 

При започване на занятията студентите трябва да бъдат запознати със стандартите за 
оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и възможностите за 
получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра. 

14. Формиране на крайната оценка 

Крайната оценка определя в каква степен дадения студент е постигнал целта на 
обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от писмен 
краен изпит, оценка от устен краен изпит, оценка от практичен краен изпит и оценка от 
текущ контрол. 

За всеки компонент, участващ във формирането на крайната оценка, се определя 
коефициент на значимост k (от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите на 
значимост трябва да винаги да бъде 1. Крайната оценка се получава като сбор от 
оценките по шестобалната система от различните компоненти, умножени със 
съответните коефициенти на значимост. 

Qкрайна оценка = k1Qоценка от текущ контрол + k2Qоценка от писмен изпит + k3Qоценка от устен изпит + k4Qоценка 

от практичен изпит 

k1= 0.10; k2= 0.20; k3= 0.50; k4=0.20 

Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, крайната оценка е 
задължително слаб 2. 

При семестриален изпит писмените работи се оценяват в процеса на устното 
препитване на студентите като по този начин се елиминират неволни грешки и се 
доуточняват познанията на изпитвания по дисциплината. 

Компонентите, участващи при формиране на крайната оценка и коефициентите на 
значимост за всеки компонент се определят от Катедрения съвет с приемане на 
настоящия академичен стандарт. 



15. Документиране и съхранение на резултатите. Контрол на дейността по 
оценяването 

•  Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за 
регламента, процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции и 
жалби при неспазване на настоящите правила. 

• Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 
установени технически пропуски или грешки (например при изчисляване или нанасяне 
на оценките), както и при сериозни основания за разминаване на фактически 
показаните знания, умения и компетентности и получената крайна оценка за тях. 

• Допускат се корекции на оценката в случаите по предходната алинея в студентската 
книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга само от титуляра на 
дисциплината. 

• Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят писмено към 
оценяващия екип, който следва да даде аргументиран отговор до края на следващия 
работен ден. 

• Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента при 
оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена 
жалба до Зам. ректора по Качество и акредитация 

Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 
запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
Периодът, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и 
резултати е не по-дълъг от 3 (три) работни дни след датата на изпита. 

Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 
обучението. Това е в съответствие със ЗВО чл. 56. ал. 1 „преподавателите са длъжни да 
разработят и да оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях лекционен 
курс, включващо заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, 
препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на 
знанията и уменията“. 

 

 

 

Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн 

Ръководител на катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина 


