
 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ” 

 

1. Цел на обучението по дисциплината.  

Основна цел на обучението по дисциплината „Специална 

Хирургия” е студентите да се запознаят и овладеят същността на 

хирургичната патология. Те трябва да могат да:  

- снемат анамнеза на пациентите, хоспитализирни в хиругичен 

стационар;  

- извършват комплексен физикален преглед на хирургично болен 

пациент;  

- използват информация от образно-диагностични, 

интервенционални, лабораторни, микробиологични и др. методи 

на изследване на пациентите, с оглед поставяне на правилна 

диагноза;  

- извършват широка диференциална диагностика на 

хирургичните болести;  

- познават основните методи на оперативно лечение на отделните 

хирургични болести;  

- познават възможностите за консервативно лечение на някои от 

хирургични болести;  

- познават възможните следоперативни усложнения;  

- провеждат наблюдения на пациентите в ранен и късен 

постоперативен период.  



Целта на обучението по „Специална Хирургия” е съгласувана 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 (магистър).  

Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността 

по значимост и по хронология в учебния план.  

 

2. Учебно съдържание на дисциплината.  

Обучението по „Специална Хирургия” се провежда през 4-

та година на обучението на студенти по медицина. То обхваща 

двата семестъра (зимен и летен) и включва седмично две 

упражнения (всяко от които по два учебни часа) и една лекция 

(от два учебни часа). Темите и часовете на лекциите и 

упражненията са подредени хронологически така, че всяка 

следваща лекция и свързаните с нея упражнения да ползват вече 

изучена материя и понятия.  

 

3. Предпоставки.  

В началото на всеки от семестрите, на студентите се 

предоставят темите на лекциите и упражненията. За да се 

провежда ефективно обучение по „Специална Хирургия” всеки 

студент трябва да притежава фундаментални познания по 

анатомия, физиология, патологична анатомия, патофизиология, 



пропедевтика на хирургичните болести, пропедевтика на 

вътрешните болести, както и др. учебни дисциплини, изучавани в 

предходните шест семестъра.  

 

4. Академични ресурси.  

Академичният състав на катедрата по „ Специална Хирургия” 

включва:  

- Четири хабилитиран преподаватели,  

- Десет нехабилитиран преподаватели с научна степен „доктор”,  

- Десет преподаватели без научна степен.  

Лекционният курс се провежда от трима хабилитиран 

преподаватели, двама от които с придобита научна степен 

„доктор на науките” и един с научна степен „доктор”. 

Практическите упражнения се провеждат от един от 

хабилитираните преподаватели и всички останали от 

нехабилитираните.  

 

5. Материални ресурси.  

Обучението на студентите по „Специална Хирургия” 

основно се провежда във Втора Хирургична Клиника на УМБАЛ 

„Св. Георги”. Няколко групи се обучават в базата на друга 

университетска болница. Втора Хирургична Клиника на УМБАЛ 

„Св. Георги” разполага с две зали за обучение, оборудвани с 

нужната апаратура, както и с четири операционни зали, в които 

може да се осигури достъп на студентите (при спазване на 



правилата за работа в операционен блок). Втора Хирургична 

Клиника на УМБАЛ „Св. Георги” включва 41 болнични стаи и 

три манипулционни сектора, в които се провеждат практическите 

упражнения на студентите. Студентите по време на 

практическото си обучението си по дисциплината „Специална 

Хирургия” имат възможност да извършват физикален преглед на 

хоспитализираните пациенти, да осъществяват някои основни 

клинични процедури.  

 

6. Лекционно обучение.  

Лекционното обучение се провежда по предварително 

одобрен план. В него са включена основната патология, предмет 

на специалната хирургия. По изискване, всяка лекция се 

представя от хабилитиран преподавател, под формата на 

мултимедийна презентация.  

 

7. Практически упражнения.  

Катедра „Специална Хирургия” осъществява практическо 

обучение на:  

- студенти по медицина;  

- специализиращи лекари: по „гръдна хирургия”, „хирургия” и по 

няколко модула на специализиращи лекари от други 

специалности;  

- бакалаври „медицинска сестра”.  



Провеждат се курсове за следдипломна квалификация на лекари, 

индивидуално обучение и обучение във високоспециализирани 

дейности.  

Практическите занятия на студенти по медицина се провеждат по 

групи. За подготовка по темите на упражненията се предоставят 

методични указания, ръководства и тестове. На студентите се 

поставят и самостоятелни, както и екипни задачи. По време на 

всяко упражнение се проверява подготовката на студента, както и 

получените знания и умения.  

 

8. Информационни ресурси. Основна литература.  

Преподавателите от катедра „Специална Хирургия” са 

разработили лекции и упражнения по дисциплината. Катедрата 

разполага и предоставя на студентите учебници, ръководства и 

други учебни материали, включително интернет ресурси.  

8.1. Основни учебници и ръководства:  

8.1.1. Студентски учебници по „Специална Хирургия”, на 

разположение в библиотеката на Медицински Университет – 

Пловдив;  

8.1.2. Учебници и ръководства издадени от преподаватели на 

катедрата:  

- „Ръководство за Практически Упражнения по Хирургия” – 1-во 

изд.; автори: И. Новаков, Г. Паскалев;  

- „Ръководство за Практически Упражнения по Хирургия” – 2-ро 

изд.; автори: И. Новаков, Г. Паскалев;  



- „Основни Клинични Процедури” - автори: И. Новаков, Г. 

Паскалев;  

- „112 Въпроса от Спешната Хирургия” - автори: И. Новаков, Г. 

Паскалев;  

8.1.3. Учебници и ръководства, с участието на преподаватели на 

катедрата в авторския колектив:  

- „Хирургични Болести” под ред. на Н. Яръмов, 1-во изд. (участие 

на хабилитиран преподавател от катедрата: Учиков А.)  

- „Хирургични Болести” под ред. на Н. Яръмов, 2-ро изд. (участие 

на хабилитирани преподаватели от катедрата: Учиков А. И 

Новаков И.)  

 

9. Контролни работи  

Студентите трябва да се натоварват динамично и интензивно 

през семестъра. Целта е придобитите знанията и уменията да 

имат дълбочина, трайност и приложимост. Текущ контрол на 

знанията на студентите се провежда чрез тестове през 

семестрите. На студентите се предоставя своевременно 

информация и разяснения на резултатите от тестовете. 

Резултатите от тестовете са компонент в крайната изпитна 

оценка.  

10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на 

студента  

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя 

(асистента), който напътства студента както в литературните 



източници, така и в методите на тяхното усвояване при изготвяне 

на реферат по избрана от студента тема.  

 

11. Сътрудничество между преподавателите и студентите  

То се осъществява в две направления:  

- Ангажираност на преподавателя към студента и неговата 

предварителна подготовка, текущи трудности по усвояване на 

материала и възможности с индивидуална програма на учене да 

постигне повече.  

- Използване на часове за консултации (по предварително обявен 

график).  

 

12. Изпит по дисциплината „Специална Хирургия”.  

Провежда се в края на ления семестър на обучение. Всяка 

студентска група има график (дата) за провеждане на изпита. 

Датата е предварително съгласувана между учебен отдел, 

ръководството на катедрата и студетските отговорници.  

 

13. Стандарти за оценяване  

За дисциплината „Специална Хирургия” има разработени ясни 

стандарти за оценка.  

• Отличен (6) – студента много добре познава информационните 

източници, има задълбочени ключови и допълнителни знания и 

умения, осмислено и правилно разбира материята, умее за решава 



сложни задачи,има собствено мислене и аргументира решенията 

си при решаване на клинични казуси.  

• Мн. добър (5) – студента има много добре овладени ключови и 

допълнителни знания, осмислено и правилно разбира материята, 

умее да прилага наученото при сложни клинични казуси и задачи, 

адекватно използва понятията по хирургия.  

• Добър (4) – студента има овладени ключови и допълнителни 

знания за решаване на клинични казуси и задачи, но без да може 

да ги развие до самостоятелно мислене; допуска неточности в 

използваните понятия.  

• Среден (3) – студента има усвоени ключови знания и може да 

решава прости задачи,но липсва готовност за самостоятелно 

използване на получените знания и професионални 

компетентности при решаване на клинични казуси.  

• Слаб (2) – студента не отговаря на нито едно от изискванията 

по-горе.  

Със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на 

текущ контрол и крайна оценка на знанията и възможностите за 

получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра, 

студентите се запознават при започване на занятията по 

„Специална Хирургия”.  

 

14. Формиране на крайната оценка.  

Крайната оценка е многокомпонентна и включва:  



- К1.Q1 оценка(и) от текущ контрол и текущи оценки на 

контролни проверки;  

- К2.Q2 оценка от краен писмен изпит/тест и писмен изпит/;  

- К3.Q3 оценка от краен устен изпит;  

Крайната оценка = К1.Q1 + К2.Q2 + К3.Q3  

к1 = 0.20; к2= 0.50; к3= 0.30  

Ако един от компонентите на крайня изпит е слаб 2, крайната 

оценка е задължително слаб 2.  

Компопентите участващи при формиране на оценката и 

коефициентите на значимост за всяка дисциплина се определят от 

Академичния съвет с приемане на настоящия академичен 

стандарт на дисциплината.  

 

15. Документиране, съхранение на резултатите и 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 оценките в случаите на техническа 

грешка 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 КА.  

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 физикална и 

рехабилитационна медицина се предоставя на студента в 

началото на обучението. Това е в съответствие със ЗВО чл. 56. ал. 

1 „преподавателите са длъжнида разработят и да оповестят по 

подходящ начин и описание на водения от тях лекционен курс, 

включващо заглавия и последователност на темите от учебното 

съдържание, препоръчителната литература,начин на формиране 

на оценката и форма на проверка на знанията и уменията“.  



Настоящият академичен стандарт е изработен от доц. д-р Иван 

Петков Новаков; дмн – главен административен асистент, 

одобрен е от ръководител катедра проф. Ангел Петров Учиков, 

дмн и е приет на катедрен съвет, проведен на 13.11.218 год. с 

протокол N-8/13.11.2018.  

 

Доц. д-р И. Новаков; дмн.  

(главен административен асистент)  

 

 

Проф. Д-р А. Учиков, дмн.  

/Ръководител Катедра „Специална Хирургия”/ 


