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Академичен стандарт  
за свободноизбираемата учебна дисциплина 

„Керамични фасети“ 
 
 

I. Цел на обучението по дисциплината: 
 
В края на изучаването на дадената дисциплина студентите да познават клиничните и 
лабораторни етапи при изработването на керамични фасети; да усъвършенстват 
естетическите познания в областта на лицето и да ги прилагат успешно при 
изработване на фасети от порцелан. 
 

II. Учебно съдържание: 
 

Дисциплина Изпити Часове Часове по години 
и семестри  

Семестър Общо Лекции Упражнения IV семестър  
СИП 
Керамични 
фасети 

IV 30 20 10 2/1 

 
III.  Предпоставки: 

 
Студентите да имат необходимите познания за анатомичното устройство на отделните 
зъби, основните форми на лицето и зъбите, да познават зъботехническите 
порцеланови материали, работата с керамични маси; да умеят да работят с гипсови 
продукти, да изготвят модели по отпечатък, да дублират модели с огнеупорна маса. 
 

IV. Академични ресурси: 
 
Лекционният курс на дисциплината се води от лекари по дентална медицина, а 
упражненията – от зъботехници – преподаватели с образователна степен магистър по 
„Здравни грижи“. 
 

V. Материални ресурси: 
 
Компютърни програми, разцветки на зъби, фантомни модели за фасети, лабораторни 
силиконови отпечатъчни материални, зъботехнически гипсове – обикновен и твърд 
гипс. Огнеупорни маси, керамични маси за безметални възстановявания за прес-
техника или за изпичане, муфелна пещ, пещ за изпичане на порцелан, пещ за 
пресоване на порцелан, вибрационна масичка, четки за нанасяне на порцелани, 
моделажни восъци, източници на топлина, моделажни инструменти, инструменти, 
необходими за изработване на гипсови модели, апарат за термо-вакуумно формоване. 
 

VI. Лекционно обучение 
 
Мултимедийни презентации на отделните теми. 
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  VII. Лабораторни упражнения 
 
Предоставят се материали за изработване на керамични фасети съгласно програмата 
за дисциплината. Правят се екипни и самостоятелни задачи, както и задания за 
извънаудиторна работа – изготвяне на реферат. 
 

     VIII. Информационни ресурси 
 
Разработени лекции в електронен вариант, списък с препоръчана литература, както и 
интернет страници с подходящи материали. 
 

       IX.Контролни работи 
 
Текущият контрол се провежда чрез контролни задания два пъти в семестъра.  
 

       X.Самостоятелна работа и ангажираност на студентите 
 
Дават се задачи за самостоятелна работа, които се контролират от преподавателя. 
 

      XI.Сътрудничество между преподавателя и студентите: 
 
Сътрудничеството между преподавателя и студентите се осъществява на принципа на 
всеотдайна ангажираност на преподавателя към предварителната подготовка на 
обучаемите, текущите трудности и тяхното преодоляване за постигане на по-високи 
резултати. За тази цел се използват: 
 часове за консултации; 
 прилагане на конкретен индивидуален подход; 
 провеждане на кръжоци. 

 
       XII.Изпити 

 
Текущите оценки, предвидени по учебен план за специалността, се дават за: 
1. Резултатите на студента в практическите упражнения, самостоятелните задачи, 

работата на студента с преподавателя по различни научни проекти и др. 
2. Поне две контролни писмени работи по време на семестъра. 
3. Изработване на реферат в края на семестъра. 

 
       XIII.Стандарти за оценяване 

 
Оценяване на постиженията на студента:  
 Отличен (6) – за отлично познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно 
разбиране на материята, умения за решаване на сложни задачи, умения за работа в 
екип, самостоятелно мислене и аргументиране на решенията, безпогрешно и 
уверено изработване на керамични фасети. 
 

  Много добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, 
осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото 
при сложни казуси и задачи, умения за работа в екип, правилно изработване на 
керамични фасети. 
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 Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания и умения за решаване на 

казуси и задачи, но без студентът да може да ги развие до самостоятелно мислене, 
умения за работа в екип, изработване на керамични фасети с незначителни корекции 
от преподавателя. 
 

 Среден (3) – за усвоени ключови знания и умения за решаване на прости задачи, 
изработване на фасети с многобройни корекции от преподавателя. 
 

 Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 
 
В началото на семестъра преподавателят информира студентите за посочените 
стандарти за оценяване, както и с пълната процедура на текущ контрол, изпити и 
обратна връзка за постигнатите индивидуални резултати. 

 
           XIV.Формиране на крайната оценка 

       Семестриален изпит. 
 

Оценката се формира от оценките, от писменото и устно изпитване.  
 
 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 слаб (2,00).  
 
 
 
 
 
 
 
Академичният стандарт за учебната дисциплина е приет на събрание на специалността с 
Протокол №……../……… 
 
 
                Изготвил: 
        Д-р Дафчо Табаков 
       /преподавател специалност „Зъботехник“/ 


