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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  
 

„ЕСТЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО“ 
 
 
 
 
I. Цел на обучението по дисциплината. 
 В края на изучаването на дадената дисциплина студентите да познават 
закономерните взаимозависимости между отделните части на естетично-сигналния 
комплекс глава-лице-зъби и успешно да ги прилагат при планиране и конструирането на 
естетичните протезни конструкции. 
 
II. Учебно съдържание: 
  
III. Предпоставки:  
 Студентите да имат необходимите познания за анатомичното устройство на 
отделните зъби, формите на устната цепка и антропометричните (реперни) точки за 
определяне формата на лицето и главата, както и основните форми на горните централни 
резци. 
 
IV. Академични ресурси: 
 Дисциплината се нуждае от преподаватели дентални лекари (магистри) за 
лекционния курс и зъботехници- преподаватели по практика с насоченост „естетична 
стоматология“. 
 
V. Материални ресурси. 
  Компютърни програми, схеми на отделните зъбни групи разцветки на различни 
естетични материали, работни фантомни модели, моделажни восъци, апарат за термо-
вакуумно оформяне, силикони. 
 
VI.  Лекционно обучение: 

Мултимедийни презентации на отделните теми. 
 
VII. Лабораторни упражнения: 
 Предоставят се учебни помагала с тестови въпроси, от които се дават тестове за 
проверка на подготовката на студента и за проверка резултатите от конкретното 
упражнение. Правят се екипни и самостоятелни задачи, както и задания за самостоятелна 
извънаудиторна работа - протокол или рефарат. 
  
VIII. Семинарни упражнения:  
 Препоръчва се предварително литература по темата, която ще се обсъжда. Възлагат 
се задачи на студентите да подготвят и защитат своя теза (презентация) по тема зададена 
от преподавателя. 
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IX. Информационни ресурси: 
 Разработени лекции в електронен вариант, списък с препоръчана литература, както 
и интернет сайтове с походящи материали. 
 
X. Контролни работи: 
 Текущия контрол се провежда, чрез тестове и контролни задания два пъти в 
семестъра. 
 
XI. Самостоятелна работа и ангажираност на студентите. 
 Задават се задачи за самостоятелна работа, която се контролира от преподавателя. 
 
 
XII. 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 
-   прилагането на конкретен индивидуален подход 
-   провеждане на кръжоци 

 
XIII. Изпити: 
 Текущите оценки, предвидени по учебен план на специалността, се дават за: 
1. Резултатите на студента в практически или семинарни упражнения, самостоятелни 
задачи, работа на студента с преподавателя по различни научни задачи и др. 
2.  Поне две ( една по средата и една в края на семестъра), контролни писмени работи или 
студентски разработки. 
 
XIV. Стандарти за оценяване: 
 Изискванията за отделните оценки са следните: 

 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  продобитите 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 рашаване на обикновени задачи. 

 Слаб (2) - Нито едно от горепосочените изисквания не е покрито. 
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В началото на всеки семестър преподавателят информира студентите за посочените 
стандарти за оценяване, както и с пълната процедура на текущ контрол, изпити и обратна 
връзка за постигнатите индивидуални резултати. 

 
XV. Формиране на крайната оценка. Семестриален изпит. 
 
 К 1 – оценка от писмен изпит - 0,50 
 К 2 – оценка от устен изпит -    0,50 
  
 К1 + К2 +  = 1,00 
 
Ако един от компонентите на крайната оценка е слаб (2,00), то крайната оценка е 
задължително слаб (2,00). 
 
Академичният стандарт за учебната дисциплина е приет на събрание на специалността с 
Протокол №……../……… 
 
 
 
 
 
         Изготвил:…………….. 
          /Д-р И. Наков/ 
 


