
 

ВИЗИЯ 

за провеждане на обучението в МУ - Пловдив  

през зимния семестър на учебната 2020 - 2021 г. 

 
1. Настоящият документ е подготвен поради следната необходимост от: 

1.1. Методично ръководство на катедрите за организация на учебния процес 

1.2. Планиране на ресурсите на университета 

1.3. Отговор на запитванията на студенти 

 

2. Особености на ситуацията:  

2.1. При настоящото разпространение на CоVID-19 има голяма вероятност 2-4% 

от студентите и преподавателите да боледуват. Може да се предположи, че множество 

студенти, дори групи, ще бъдат карантинирани заради контакт или заразяване. Болни и 

контактни ще има и сред преподавателите и пациентите. 

2.2. При влошаване на епидемичната обстановка може да се наложи блокиране на 

свободното придвижване и преминаване към изцяло дистанционно обучение. 

 

3. Принципи на организация на учебна дейност: 

3.1. Задължение на МУ е да предостави практическо клинично обучение, 

съответно на ЕДИ (няма задочно обучение по медицина, дентална медицина, за мед. 

сестра, акушерка, рехабилитатор и много други специалности изучавани в МУ). 

3.2. Намаляване до необходимия минимум на контакта на студенти с пациенти по 

време на упражнения. 

3.3. Използване на лични предпазни средства (ЛПС) от студенти, преподаватели 

и пациенти. 

3.4. Карантиниране на контактните, ако контактът е бил без ЛПС и за дълъг 

период от време (съжителстване, продължителна съвместна дейност). 

3.5. Предоставяне на възможности за изпълнение на учебната програма и чрез 

дистанционно обучение при карантиниране или боледуване. 

 

4. Необходими мерки: 

4.1.  Организация на учебния процес: 

4.1.1. Лекции 

4.1.1.1. Всички лекции в МУ - Пловдив се провеждат в електронна среда. 

4.1.1.2. Препоръчват се учебни програми на отделните потоци, които да позволяват 

лекциите да бъдат групирани и посещавани електронно от дома, без да се налага 

присъствие в университета или клиничната база. Препоръчителни схеми за провеждане 

на лекциите са: 

4.1.1.2.1. Само сутрин от 7:30 ч. или от 9:00 ч. или само следобед от 14:30 ч. или 16:00 

ч. за съответния ден и поток.  Подобна схема е удачна за ФДМ и за други клинични 

специалности, където упражненията ще бъдат присъствени. 

4.1.1.2.2. Концентриране на лекциите в един ден за всеки курс или поток, напр. 

понеделник - I курс; вторник – II курс; сряда – III курс, и т.н. Подобна схема е подходяща 

за началните курсове, където голяма част и от упражненията може да се провежда 

електронно.  

4.1.1.2.3. Предлаганата програма на лекциите е препоръчителна и зависи от 

възможностите на учебните отдели да коригират вече подготвените програми. 

Облекчаващо условие при изцяло дистанционни лекции е липсата на нужда от 

аудитории. 

 



4.1.2. Практически занятия 

4.1.2.1. Упражненията в МУ - Пловдив да се провеждат предимно присъствено. 

4.1.2.2.  Определя се част от упражненията, при които тематиката и естеството на 

заучавания материал позволява електронно синхронно обучение без компромис с 

качеството.  

4.1.2.3. Семинарните упражнения (напр. за I, II и някои от III курс), както и 

теоретичната обосновка на клиничните упражнения (за III, IV и V курс) да се провеждат 

електронно. 

4.1.2.4. В зависимост от нуждата от изграждане на практически умения у студентите 

се препоръчва: 

4.1.2.4.1.  При основните клинични дисциплини относителният дял на електронните  

синхронни упражнения да е до 30% от общия брой 

4.1.2.4.2. При базисните и предклинични дисциплини - до 50%.   

4.1.2.5. Да се въведат организационни мерки, целящи максимално  намаляване 

времето за контакт с пациента. Примерни мерки са: 

4.1.2.5.1. Разделяне на групата на части и контакт на всяка част само с по един пациент. 

Документиране на прегледа на пациента чрез фото- и видеоснимки и споделяне и 

обсъждане на тази информация с останалите части от групата. 

4.1.2.5.2. Извеждане на пациенти, които са интересни за темата на упражнението, в 

друга зала. 

4.1.2.5.3. Провеждане на обсъжданията извън болничните стаи /лечебни клинични 

зали/. 

4.1.2.5.4. Максимално използване на електронни ресурси за визуално обучение. За 

непосредствен контакт с пациента остава обучението по снемане на анамнеза, палпация, 

перкусия и аускултация. 

4.1.2.5.5. Максимално използване на Симулационния център за студенти медици, 

дентални медици, сестри и акушерки. 

4.1.2.6. Електронното обучение и записът на клинични данни от студентите налагат 

изработване и подписване от студентите на декларация за неразпространение в социални 

медии и другаде на медицинска информация и лични данни на пациенти, които са 

получени по време на обучението в МУ. 

4.1.2.7. Във ФДМ се препоръчва упражненията по: 

4.1.2.7.1. специалните клинични дисциплини да са изцяло присъствени 

4.1.2.7.2. медицинските дисциплини - до 50 % електронно.  

4.1.2.8. Ръководителите на катедри до 4.09. да определят кои упражнения по 

изучаваните в катедрата дисциплини ще се провеждат в електронна среда. 

4.1.2.9. Деканските ръководства да създадат необходимата организация и  разработят 

актуални учебни програми до 10.09.20 г.   

 

4.1.3. Стажовете да се провеждат изцяло присъствено. 

 

4.2. Предпазни средства и други технически средства, осигуряващи 

безопасно присъствено провеждане на лекции и упражнения 
4.2.1. Задължително е използването на маски и дезинфекция на ръцете преди и след 

контакт с болен и при влизане и излизане от сграда на университета или клиничната база. 

4.2.2. Отделните катедри могат да въведат допълнителни средства за защита в 

зависимост от естеството на дейността си. 

4.2.3. Осигуряване на ЛПС за студенти и преподаватели от страна МУ - Пловдив, 

което е съобразено с нуждите и възможностите. 

4.2.3.1. Предоставяне от отдел „Снабдяване“ първоначално на всеки студент пакет, 

съдържащ 50 бр. еднократни маски, 2 бр. маски за многократна употреба и дезинфектант 

400 мл.  

4.2.3.2. По преценка могат да бъдат предоставени и еднократни ръкавици. 

4.2.3.3. Преподавателите ще получат и по 1 бр. шлем.  



4.2.4. Раздаването на индивидуалните пакети на студентите се извършва срещу 

подпис и с помощта на Студентски съвет.   

4.2.5. Стриктно хигиенизиране и дезинфекциране на работните помещения по 

график през около 3 часа. 

4.2.6. Закупуване, при възможност, на бактерицидни лампи за клиничните зали във 

ФДМ и за други помещения, където за обучителна цел се събират множество здрави по 

презумпция лица. 

 

4.3. Мерки за действие и контрол при карантинирани и заболели студенти и 

преподавател 
4.3.1. Да се създаде регистър на карантинираните студенти в Учебните отдели по 

Деканати. Съвместно с  Катедра Епидемиология и Зам.-ректор УБК да бъдат посочени 

регламентираните в държавата условия /критерии и срокът за карантина. 

4.3.2. Създаване на курс упражнения по съответните дисциплини от всяка катедра, 

така че карантинираните и болните студенти да не изостават с материала. 

4.3.3. Поддържане на доверие и увереност сред студентите и преподавателите, че 

настоящите противоепидемични мерки са необходим компромис за осъществяване на 

достатъчно практическо обучение в условията на епидемия с голяма продължителност. 

Разчита се на коректност от страна на студентите при обявяване на епидемиологичния 

им статус и придържане към противоепидемичните мерки. 

4.3.4. Да се актуализира информацията по отношение CoVID19, предназначена за 

студентите, от ЗБУТ и Катедра „Епидемиология и МБС“. 

 

5. Задачи на катедрите: 

5.1. Да създадат обучителни материали по всички лекции и упражнения от 

учебната програма, които предварително да се предоставят в Sharepoint на MS Office 365. 

5.2. Да определят кои упражнения могат да се провеждат само електронно. 

5.3. Студентите да бъдат инструктирани за ЗБУТ чрез информацията в т. 4.3.4. 

5.4. Да създадат механизъм за контрол на използването на ЛПС от студенти и 

преподаватели. 

5.5. Да осигурят качествено присъствие и участие на стажант-лекарите в 

стажовете. Да създадат механизми на контрол на провеждане на стажовете. 

 

6. Контрол на качеството на обучението и противоепидемичните мерки от 

УКК и ФКК: 

6.1. Поддържане на режим на редовна комуникация през Teams с отговорниците 

по качество в катедрите или с ръководителите катедри за своевременно информиране и 

решаване на текущите проблеми, които ще възникнат.  

6.2. Препоръчва се виртуалните срещи да бъдат веднъж седмично през първия 

месец от началото на учебната година, а след това един или два пъти месечно. 

 

Изготвили: 

проф д-р Иван Иванов, дм - Зам.-ректор по качеството 

проф. д-р Ани Белчева, дм - Зам.-ректор по учебна дейност 

 

август 2020 г. 

 

 ВИЗИЯТА за провеждане на обучението в МУ - Пловдив през зимния 

семестър на учебната 2020 - 2021 г. е утвърдена с Решение на АС – Протокол № 

9/03.09.2020 г. 

 


