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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА 
“ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” 

 
1. Цел на обучението по дисциплината 

  
Основна цел на обучението по дисциплината „Ендокринология и болести на 

обмяната” е придобиване и усвояване на знания и умения за диагностика и адекватно 
поведение при болни със съмнение за или доказано по съответния регламент 
ендокринно заболяване. 

Реализирането на основната цел на преподаването следва да се осъществи 
чрез теоретично и практическо обучение по следните направления:  

• усвояване на особеностите за снемане на анамнеза и физикален статус при 
ендокринно болни;  
• формиране на диагностичен подход - назначаване на основни и специфични 
изследвания;  
• формиране на работна диагноза и диференциална диагноза;  
• клинична оценка – интерпретация на данните от лабораторни и 
инструментални изследвания, изграждане на специфични и неспецифични 
синдромокомплекси, диференциална диагноза, придобиване на умения за 
правилен терапевтичен подход;  
• оказване на първа медицинска помощ и ранна специализирана помощ при 
остри и животозастрашаващи ендокринни състояния и усложнения;  
• прилагане на всички съвременни форми, методи и средства за лечение на 
ендокринните заболявания;  
• прилагане на всички съвременни форми, методи и средства за първична, 
вторична и третична профилактика като съвкупност от медицински и 
немедицински мероприятия за постигане на по-добро здраве и качество на живот 
чрез изолиране на рисковите фактори, предотвратяване на заболяванията и 
намаляване на техните последици.  

Целта на обучението съответства на: 
 

● основните принципи и правила на обучение в МУ-Пловдив; 
● хорариума на дисциплината ендокринология, отразени в учебния план; 
● квалификационната характеристика на специалността; 
● изискванията за образователната степен ОКС „магистър” по специалност 
„Медицина”. 

Целта е съобразена със същността на дисциплината ендокринология, както и 
хронологичното време на провеждане на обучението според учебния план. 

 
2. Учебно съдържание на дисциплината 

 
Темите и часовете за лекциите и упражненията, графикът за консултации на 

асистентите и лекторите, графикът за провеждане на семестриални и държавни 
изпити и съответните указания се разполагат на информационното табло в 
клиниката/катедрата по Ендокринология и болести на обмяната и са предоставени на 
сайта на МУ-Пловдив. Периодично се актуализират. 

Провеждането на теоретичното и практическото обучение е съобразено с ЕДИ 
и хорариума за преподаване на дисциплината по потоци и групи, който се приема на 



катедрен съвет и се утвърждава от ръководителя на катедрата за съответната учебна 
година. 

Изучаването на дисциплината е организирано така, че тематиката на лекциите 
и практическите упражнения да съответстват по последователност и време с цел 
студентите да усвояват по-добре и да надграждат преподадената материя. 

 
3. Предпоставки 

 
Студентите следва да покриват изискуемия минимум от теоретични и 

практически познания и умения по дисциплината „Ендокринология и болести на 
обмяната” в рамките на обучението по вътрешни болести в учебната програма по 
специалност „Медицина”. Обучението се провежда в V курс в 9 и 10 семестър. 

Студентите се допускат до семестриален изпит по „Ендокринология и болести 
на обмяната” след провеждане на предвидените в учебната програма практически 
упражнения и лекции, извършен текущ контрол (входящи, междинни, изходящи 
тестове, устни изпитвания) и получена заверка в студентската книжка от 
обучаващите асистенти и лектор. 

Обучението на стажант-лекарите се извършва в VІ курс в рамките на 9 
седмици под формата на ежедневна практическа работа с ендокринно болни 
пациенти на базата на Клиника по ендокринология и болести на обмяната при 
УМБАЛ „Св. Георги”. Стажант-лекарите участват в семинарни занятия, провеждани 
от академичния състав на клиниката и в учебните главни визитации, включват се и в 
провежданите в клиниката обсъждания на клинични казуси, тематични курсове и 
конференции по време на стажа. 

 
4. Академични ресурси 

 
Понастоящем академичният състав на катедрата включва 12 преподаватели, 

от които 3 хабилитирани (1 професор, 2 доцента), 3 главни асистента; 6 асистента. 
Към момента 7 от нехабилитираните преподаватели са с придобита научна степен 
„доктор по медицина”. В катедрата работят 3 докторанта. 

Хабилитираните и част от нехабилитираните преподаватели освен 
изучаваните по дисциплината специалности „Ендокринология и болести на 
обмяната”, имат и придобита клинична специалност „Вътрешни болести”. 
Квалификацията, професионалната компетентност и богатия клиничен опит на 
преподавателите е предпоставка за постигане на високо качество на обучението и 
гаранция за бъдеща професионална реализация.  

Лекционният курс на български и английски език се провежда от ръководител 
катедра като заместници при негово отсъствие са хабилитираните преподаватели и 
нехабилитираните преподаватели с придобита ОНС „Доктор”. 

Практическите упражнения се провеждат от нехабилитирани преподаватели 
(главни асистенти, асистенти, докторанти), при необходимост се включват и 
хабилитирани преподаватели. 

В практическото и семинарното обучение на стажант-лекарите се включва 
целият академичен състав. 

 
5. Материални ресурси 

 
        Катедра Ендокринология разполага със собствена материална база за 

провеждане на практически упражнения на територията на Клиника по 
Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги”: 2 учебни зали, 



оборудвани с компютърна и мултимедийна техника, вкл. 1 TV монитор с обща площ 
80 кв.м; 1 кабинет по функционална диагностика, оборудван с компютърна 
конфигурация, апарат за биоимпедансен анализ на телесния състав „Танита”; холтер 
апарат за мониториране на артериално налягане; 1 кабинет с ехографски апарат с 
възможност за Доплер-сонография. 

 
6. Лекционно обучение 

 
Лекционният курс на български и английски език се провежда от ръководител 

катедра Ендокринология в аудиторния комплекс на МУ-Пловдив като се спазва 
утвърденият хорариум по ендокринология в рамките на обучението по вътрешни 
болести. Лекциите се поднасят под формата на мултимедийни презентации. Темите 
на лекциите съответстват на утвърдената учебна програма по дисциплината като 
периодично се актуализират. 

 
7. Практически упражнения 

 
Практическите занятия се провеждат по групи за българските и 

англоговорящите студенти. В практическото обучение се включват основно 
нехабилитираните преподаватели (главни асистенти, асистенти) като част от 
хорариума е предоставен на работещите в катедрата докторанти в съответствие с 
разработваните дисертационни теми. При необходимост се включват и хабилитирани 
преподаватели. 

За упражненията се предоставят тезиси, ръководства, учебници и др. 
източници, както и разработени в катедрата тестове за самоподготовка. Поставят се 
самостоятелни и екипни задачи. 

Проверява се: 
● теоретичната и практическата подготовката на студента по съответната тема на 
упражнението, 
● резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение с 
помощта на устно и тестово изпитване. 

Като методична форма се отдава предимство на работа в екип, поставянето и 
решаването на клинични казуси по темата на упражнението. 

Важен момент от практическото обучение на студентите е изработване на 
диагностично-терапевтичен алгоритъм за решаване на конкретни клинични случаи и 
оформяне на обсъждане по определени нозологични единици, свързани с 
изучаваната патология. 

 
8. Информационни ресурси 

  
Основна литература и списък на препоръчвана литература по 

дисциплината: 
1. Клиника и терапия на вътрешните болести – нефрология, гастроентерология, 
ендокринология. Под редакцията на проф. д-р Димитър Димитраков, дмн. 
Издателство: Медицински университет Пловдив 2006 г. 
2. Тестове по нефрология, гастроентерология, ендокринология за студенти по 
медицина. Под редакцията на проф. д-р Димитър Димитраков, дмн. Издателство: 
Медицински университет Пловдив 2008 г. 
3. Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести 2012 г. Под 
редакцията на Жени Милева и Гео Нешев. Издателство: АРСО, София 2012 г. 
4. Спешни състояния при вътрешните болести. Под редакцията на проф. М. Григоров 
и доц. И. Мазнев Издателство: НСА "Васил Левски" 2015 г. 



5. HARRISON`S MANUAL OF MEDICINE, 19th Edition.  
6. Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, Tenth Edition by David G. Gardner, 
Dolores M. Shoback. Издателство: LANGE 2017. 
7. Интернет сайтове с материали по изучаваните теми - след предварително 
одобрение от преподавателския състав. 

 
9. Контрол на обучението 

 
Студентите трябва да се натоварват динамично и интензивно през семестъра. 

Текущ контрол на знанията на студентите се провежда чрез тестове минимум два 
пъти в семестъра, писмено разработване на конкретни въпроси по темата на 
упражнението, отговори на устно зададени от преподавателя въпроси и събеседване 
по темата. 

На студентите се предоставя своевременно информация и разяснения на 
резултатите от контрола, което да подпомогне по-нататъшната им подготовка. 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, 
оформена от асистента. 

 
10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента  

 
Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който  

напътства студента както за ползване на определени надеждни литературни 
източници, така и по отношение методите на тяхното усвояване. 

 
11. Сътрудничество между преподаватели и студенти 
 
            Това сътрудничество се изразява в:  

● ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 
подготовка, справяне с текущи трудности при усвояване на обучителните 
материали, осигуряване на възможност за допълнителна индивидуална програма 
на обучение; 
● използване на часове за консултации; 
● включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и 
др.  
В катедрата функционира кръжок по ендокринология, провеждан от ръководител 
катедра по ежегодна програма. 

 
12. Изпити 
 

Формите на оценяване знанията и уменията на студентите са в съответствие с 
утвърдената програма за изучаване на дисциплината и включват следните елементи: 
текущо оценяване, решаване на тестове, разработване на тема. 

Формира се крайна текуща оценка за семестъра. 
Крайната текуща оценка за семестъра се отразява от асистента в персоналния 

учебен картон на всеки студент. Тя се формира на базата на следните критерии: 
● контролни тестове по темата на упражнението; 
● устно зададен въпрос/и по темата; 
● изпълнение на персонално поставена клинична задача; 
● участие на студента в дискусия по темата на упражнението; 
● разработване на тема. 



Обучението по дисциплината завършва с полагане на семестриален/държавен 
изпит по „Вътрешни болести” в рамките на редовната изпитна сесия за студентите по 
специалност „Медицина” и на изпитните дати за държавен изпит на всяка група 
стажант-лекари. 

 
                 Изпитът включва: практически изпит, устен изпит. 
 

13. Стандарти за оценяване 
 

Успешното изучаване на дисциплината „Ендокринология и болести на 
обмяната” от учебния план на МУ-Пловдив се оценява като стойност от оценки, 
разпределени в два основни елемента:  
Първият включва оценката за учебната дейност на студента през семестъра по 
отношение за пълното и качествено изпълнение на формите за самостоятелната 
работа, предвидени в учебната програма на дисциплината. 
Вторият включва оценката от изпита по дисциплината. Важно значение има и 
регламента за провеждане на изпита с цел минимизиране на възможността за 
манипулиране на неговите резултати.  

За дисциплината се разработват ясни стандарти за оценка. Въз основа на 
гореизложеното за всяка оценка на изпита се определя дадена характеристика: 

 
● Слаб (2) получава студент с оскъдни познания, които не могат да послужат като 

база за следващите нива на обучение. 
● 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; 
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 даденият студент е постигнал целта на 
обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от краен 
изпит (писмен или устен) и оценката от текущ контрол. 

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

      Q (крайна оценка) = (k1xQ1) + (k2xQ2) + (k3xQ3) 
k1 = 0.25 коефициент за част I; 
k2= 0.25 коефициент за част II; 
k3= 0.50 коефициент за част III; 
Q1= оценка за част I – текущ контрол през семестъра; 
Q2= оценка за част II от теста – практичен изпит; 
Q3= оценка за част III – теоретичен изпит 
 

Крайната оценка по дисциплината „Ендокринология и болести на обмяната“ 
определя 1/3 от крайната оценка по дисциплината „Вътрешни болести“ на 
семестриален изпит. Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб (2), крайната 
оценка е задължително слаб. 

 
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. 

Корекции на оценките се допускат 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 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 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“. 



 
 


