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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  
 

„АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА ЗЪБИТЕ С РИСУВАНЕ, СКУЛПТИРАНЕ И 
МОДЕЛИРАНЕ“ 

 
 
 
 
I. Цел на обучението по дисциплината. 
Основна цел на обучението по дисциплината е студентите да получа теоретична и 
практична основа   за овладяването и развитието на зъботехтическата специалност. 
-   Да придобият задълбочени познания върху анатомичните особенности на дъвкателния 
апарат и на отделните зъби от временното и постоянно съзъбие. 
-   Да получат основни знания за връзката между анатомичните форми и функцийте на 
дъвкателния апарат и организма като цяло. 
Целта се съгласува с:  
- Мисията и концепцията на университета 
- Обема и кредитния рейтинг на дисциплината / по системата ЕСТS/ видни от учебния 

план. 
- Квалификационна характеристика на специалността. 
- Образователната степен /професионален бакалавър/ 
Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост и по 
хронология в учебния план. 

 
II. Учебно съдържание на дисциплината: 

Темите и часовете на лекции и упражнения са посочени в сайта на Медицински 
колеж – гр. Пловдив  - www.medcollege- plovdiv.org. 
Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка следваща лекция и свързаните с 
нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. 
  
III. Предпоставки:  
 
 Студентите да имат необходимите познания по биология от образователните 
програми в гимназиите, за да започнат и завършат успешно обучението си по „Анатомия и 
морфология на зъбите“. 
 
IV. Академични ресурси: 
 
 Лекциите се четат от нехабилитиран преподавател. Практическите упражнения се 
водят от нехабилитирани преподаватели/ старши преподаватели/. Нехабилитираните 
преподаватели притежават ОКС „магистър“. 
 
V. Материални ресурси. 
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VI.  Лекционно обучение: 
Мултимедийни презентации на отделните теми. 

 
VII. Практически упражнения: 
 Провеждат се по групи. За упражненията се предоставят методични указания, 
ръководства и тестове. Поставят се самостоятелни и екипни задачи. Проверява се:  
- Подготовката на студентите 
- Резултатите от конкретното упражнение  

 
VIII. Информационни ресурси: 
 Разработени лекции и упражнения, списък с препоръчана литература по 
дисциплината както за лекции така и за упражнения, както и интернет сайтове с 
подходящи материали.  
Основни:  

1. „Зъбни протези и ортодотски апарати”-Пеев  2000г. 

2. „Пропедевтика на протетичната стоматология”-Ралев,Филчев,Пеев 1999г. 

3. „Пропедевтика на протетичната стоматология”-Филчев,Ралев 2001г. 

4. Ръководство по пропедевтика на протетичната стоматология-рисуване на зъб-

Райчинова,Йончева. 

5. „Пропедевтика на протетичната дентална медицина”-Филчев,Ралев 2010. 

Предоставят се и обучителни тестове за самостоятелна работа:  
 
IX. Контролни работи: 

Текущия контрол се провежда чрез контролни занятия два пъти в семестъра. 
 
X. Самостоятелна работа и ангажираност на студентите. 
 Разработка на реферат по предварително зададена тема. 
 
XI. Сътрудничество между преподавателя и студентите. 

Сътрудничеството между преподавателя и студентите се осъществява на принципа 
на всеотдайната ангажираност на преподавателя към предварителната подготовка на 
студентите, текущи трудности и тяхното преодоляване за постигане на по-високи 
резултати. За тази цел се използват: 

- Часовете за консултации. 
- Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания и др. 

 
XII. Изпити: 
 В края на всеки семестър студентът получава оценка от проведен тест и писмени 
работи по определена тема. 
 
XIII. Стандарти за оценяване: 
Изискванията за отделните оценки са следните: 
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 Отличен (6) – Задълбочено овладени ключови и допълнителни знания и умения, 
осмислено и правилно разбиране на материята, умения за решаване на сложни 
задачи, собствено мнение и аргументиране на решенията. 

 Много добър (5) – За много добре овладени ключови и допълнителни знания, при 
осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото  
за решаване на поставени сложни казуси. 

 Добър (4) – За овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 
задачи, но без да може да ги развие. Ограничена  самостоятелност  за  използване  
на  придобитите знания  и  информационните  източници  за  решаване на  
обикновени  задачи. 

 Среден (3) – За усвоени  ключови знания, без те да бъдат допълнени. Ограничена 
самостоятелност при прилагане на наученото в решаване на обикновени задачи. 

 Слаб (2) - Нито едно от горепосочените изисквания не е покрито. 
 
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 текущ 
контрол, оценка от практичен изпит и оценка от писмен теоретичен изпит. 

Изпитът започва с входящ тест и продължава ако студентът отговори правилно на 
65 % от зададените въпроси. За всеки компонент участващ в крайната оценка се определя 
коефициент на значимост / от 0 до 1/, като общата сума на коефициентите трябва да бъде 
1. Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобалната система от 
различните компоненти умножени със съответните коефициенти на значимост. 

 
Крайна оценка =  К1 оценка практичен изпит, К2 оценка от писмен и теоретичен 

изпит. 
К1 = 0,50   К2 = 0,50 

  
 К1 + К2   = 1,00 
 
Ако един от компонентите на крайната оценка е слаб (2,00), то крайната оценка е слаб 
(2,00) и студентът се явява на семестриален изпит по предварително изготвен конспект. 
 
Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността по оценяването.  
 
Оценените студенти имат правото да се информират за регламента, процедурите и 
резултатите от оценяването, да предявяват  претенции при неспазване на настоящите 
правила. 
Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на установени 
технически пропуски или грешки, 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 по предходната алинея в студентската 
книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга само от титулярът на 
дисциплината.  
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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. Директора на МК. 
 
Изпитните материали се съхраняват и се представя възможност на студентите да се 
запознаят с тях и основанията за получения резултат. 
Периода в който се осигурява достъп на студентите е (2) два работни дни след датата на 
изпита. Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 
обучението. Това е в съответствие с ЗВО чл. 56 ал.1 „преподавателите са длъжни да 
разработят и да оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях лекционен 
курс. 
 
Академичният стандарт за учебната дисциплина е приет на събрание на специалността с 
Протокол №……../……… 
 
 
 
 
         Изготвил:  
          /Д-р Теодор Наков/ 


