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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
1. Цел на обучението по дисциплината 
Основна цел на обучението по дисциплината микробиология е да запознае студентите-
бакалаври по специалността „Помощник фармацевт“ със структурните и биологични 
особености на най-важните за човешката патология микроорганизми, характеристиките 
и развитието на инфекциозния процес, механизмите на имунната защита на организма, 
видовете антибактериални, антимикотични и антивирусни препарати и механизмите на 
резистентност срещу тях, средствата за имунопрофилактика и контрол на инфекциите. 
 
Целта се съгласува с: 
• обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по системата ECTS), видни от учебния 
план; 
• квалификационната характеристика на специалността „Помощник фармацевт ”; 
• образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”. 
 
Целта е съобразена с мястото на дисциплината Микробиология и вирусология в 
специалността „Помощник фармацевт“ в учебния план. Като основна дисциплина, тя е 
база за следващите етапи на обучение. 
 
Приоритетни цели: Предоставяне на необходимия обем от теоретични знания и 
практически умения и сръчности на студентите-бакалаври по специалността „Помощник 
фармацевт”, които да им бъдат от полза в бъдещата им практическа работа в системата 
на здравеопазването. Получените знания и умения да спомагат за по-нататъшното 
развитие на личностните качества на студентите, да се насърчава тяхната инициативност, 
да се създадат предпоставки за самообразование и възможности за самообучение, да 
придобиват основни практически знания, ключови компетентности и умения. 
Приоритетните цели намират отражение в учебното съдържание на дисциплината 
Микробиология и вирусология. 
 
2. Учебно съдържание на дисциплината 
Темите и часовете на лекции и упражнения са посочени на страницата на специалност 
„Помощник фармацевт“ в сайта на Медицински колеж - Пловдив:  
https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/meditsinski-kolezh/spetsianlnosti/pomoshtnik-farmatsevt/ 
http://mu-plovdiv.bg/fakulteti/farmatsevtichen/katedri/mikrobiologiya-imunologiya/  
 
Съдържанието е подредено хронологично така, че всяка следваща лекция и свързаните с 
нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия.  

Основни задачи на учебната програма по микробиология са: 

 Запознаване с морфологията, физиологията и патогенните фактори на 
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микроорганизмите, които играят роля в човешката патология; 

 Изучаване закономерностите за възникване и протичане на инфекциозния процес, 
патогенезата на инфекциозните болести и формите на инфекция; 

 Изучаване механизмите за защита на макроорганизма - естествена резистентност 
и придобит имунитет; 

 Антимикробна химиотерапия - усвояване механизмите на действие на основните 
групи и представители антимикробни средства, както и механизмите за развитие 
на бактериална резистентност; 

 Принципи и необходимост от провеждане на имунопрофилактика и 
имунотерапия; видове ваксини, имунизационен календар на РБългария, препарати 
за имунотерапия; 

 Принципите и основните методи за стерилизация и дезинфекция; 

 Запознаване с: устройството и ролята на микробиологичната лаборатория; 
методите за микробиологична, имунологична и молекулно-биологична 
диагностика на важни за човешката патология инфекциозни заболявания; 
интерпретация и анализ на лабораторните резултати; 

 Изучаване състава и ролята на нормалната микрофлора на човешкия организъм, 
както и микрофлората на външната среда, ролята и за разпространение на 
инфекциозните агенти и методите и средствата за микробиологичен контрол. 

3. Предпоставки 
Студентът-бакалавър по специалността „Помощник фармацевт” трябва да притежава 
основни познания по биология, химия и медицинска етика от образователните програми 
в гимназиите, за да започне и завърши успешно обучението си по дисциплината 
Микробиология и вирусология. 
 
4. Академични ресурси 
      Академичният състав, който провежда обучението на студентите по специалността 
„Помощник фармацевт“ в Медицински колеж включва: 1 хабилитиран преподавател с 
ОНС „доктор” по съответната научна специалност и 1 нехабилитиран преподавател.  
Помощният персонал включва 1 медицински лаборант и 1 санитар. Двамата 
преподаватели имат придобита специалност по микробиология, а хабилитираният 
преподавател – и втора специалност по вирусология. 
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     Лекциите се четат от хабилитиран преподавател (доцент) с придобита OНС „доктор“ по  
съответната докторска програма. 

Практическите упражнения се водят от нехабилитиран преподавател с призната 
специалност по микробиология. Нехабилитираният преподавател притежава ОКС 
„магистър“ по медицина и се назначава след конкурс. 
 
5. Материални ресурси 
Базата за обучение на студентите-бакалаври по специалността „Помощник фармацевт“ в 
Медицински колеж, МУ-Пловдив, разполага с 2 учебни зали: учебна зала/лаборатория за 
провеждане на практическите занятия и лекционна зала/аудитория за провеждане на 
лекционните занимания,  лекарски кабинет и стерилизационно помещение с обща площ - 
135 м2.  Учебната зала/лаборатория е оборудвана с микроскопи със специализиран 
софтуер и видеокамера за наблюдениe и апаратура за мултимедийни презентации и 
обучение на студентите-бакалаври с цел онагледяване на обучителния процес. 
Лабораторията разполага с 2 компютъра с монитори и принтер. Лекционната 
зала/аудитория е с площ 60 м2 и е оборудвана с  персонален компютър/лаптоп и апаратура 
за мултимедийни презентации. Общата площ на учебната зала/лаборатория е 50 м2. 
Лабораторните помещения са с обща площ 62 м2. Лабораторната обезпеченост включва 
обща апаратура (лабораторни везни, хладилници, фризери, термостати, водни бани, 
центрофуги, стативи и др.) и специализирана диагностична апаратура. 
 
6. Лекционно обучение 
Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, които се 
предоставят на студентите по електронен път, за да могат да се подготвят за всяко 
занятие. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са избор на водещия лектор. 
Учебната програма включва и дискусионни семинарни занятия с цел проверка и текущ 
контрол на придобитите по време на лекциите знания. 

7. Практически упражнения 
Провеждат се по групи. За упражненията се предоставят методични указания, 
ръководства и тестове.  
С тестове и семинарни събеседвания се проверяват текущите знания и нивото на 
подготовка на студента-бакалавър по темата на съответното упражнение. Провежда се 
дискусия със студентите. 
 
8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 
Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по дисциплината и 
да предоставя в електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни 
материали. 
Представя се списък на основната препоръчвана литература по дисциплината 
Микробиология и вирусология по всяка нейна компонента (лекции, упражнения) с 
приоритет на достъпните източници („основна литература”). В допълнение са 
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препоръчани и интернет ресурси, от които да се намерят подходящи материали за 
подготовката на студентите-бакалаври по специалността „Помощник фармацевт“. 
 
Учебници и практически ръководства 

 
1. Медицинска микробиология за студенти; автори: И. Хайдушка, М. Атанасова, В. 

Кирина, З. Кълвачев. III-то издание, Пловдив 2016, ИК- ВАП (задължителна 
литература). 
 

2. Ръководство за практически упражнения по медицинска микробиология част II, под 
редакцията на проф. И. Митов,  Медицинско издателство АРСО, София, 2015 

 
3. Ръководство за практически упражнения по микробиология за студенти по 

         медицина, стоматология и фармация, под редакцията на проф. Г. Капрелян и 
         доц. Ю. Дочева, Издателство Медицина и физкултура, София, 1994 
 

4. Levinson W, Review of Medical Microbiology and Immunology, 14th edt, 2016, 
McGraw-Hill Education, ISBN: 978-0-07-184574-8 
 

 
Сайтове: 
1. Страницата на Катедра Микробиология и Имунология в сайта на МУ-Пловдив:  
http://mu-plovdiv.bg/en/faculties/faculty-of-pharmacy/departments/department-of-
microbiology-and-immunology/, където са достъпни фотоси на микроскопски препарати,  
хранителни среди и някои практически тестове по микробиология, както и лекционни 
курсове. 

 
9. Контролни работи 
Студентите се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Текущ контрол на 
знанията на студентите се провежда чрез тестове, семинари и дискусии по определени 
теми от изучения материал. На студентите се предоставя своевременно информация и 
разяснения на резултатите от контрола (на следващото упражнение/лекция), което да 
подпомогне по-нататъшната им подготовка. До 3 (три) дни след обявяване на резултатите 
студентът има право да се запознае с оценяването на работата си. 
Резултатите от тези проверки влизат като компонент в средната оценка за семестъра. 
 
10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента 
Самостоятелната работа се ръководи от преподавател (асистент), който напътства 
студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 
Предоставят се обучителни тестове, вкл. и online, за самостоятелна работа на студентите. 
 
11.      Сътрудничество между преподавателите и студентите 
Това сътрудничество се изразява в: 
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- Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 
подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности с 
индивидуална програма на учене да постигне повече  

- Използване на часове за консултации по предварително утвърден график 
- Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти, 

кръжочна дейност и др. 
 

12.  Изпити 
1. Текущите оценки, предвидени по учебен план на специалността, се дават за: 
- Резултатите на студента в лабораторни и/или семинарни упражнения, курсови и 
самостоятелни задачи, работа на студента с преподавателя по научни изследвания и 
проекти и др.; 
 - Поне две (една по средата и една в края на семестъра) контролни писмени работи или 
студентски разработки. 
2.Семестриалният изпит се състои от 3 компонента: 
   - анонимен входящ тест с продължителност 30 минути; до писмен изпит се допускат 
студенти с минимум 60% верни отговори на теста 
    - писмен изпит (също анонимен) с продължителност 1 час и 30 минути; две теми за 
писмен изпит се изтеглят като студентите развиват писмено едната тема - по избор 
   - събеседване (заключителен етап от изпита), провеждано по график за деня 
Оформянето на крайната оценка е от Комисия в състав от екзаминатора и двама 
асистенти. Водещ в оформянето на крайната оценка е писменият изпит, но значение има 
и постоянството на студента, отразено в текущата оценка през семестъра. 
 

13.  Стандарти за оценяване 
Успешното изучаване на дисциплината Микробиология и вирусология от учебния план 
се оценява като стойност от оценки, разпределени в два основни елемента: 
• Първият включва средната оценка на студента помощник-фармацевт през целия 
семестър (не повече от 30 %), получена от оценките от текущия контрол (тестове), за 
пълното и качествено изпълнение на формите за самостоятелната работа, предвидени в 
учебната програма на дисциплината. 
• Вторият включва оценката от изпита по дисциплината (не повече от 70 %). Важно 
значение има и регламентът за провеждане на изпита, така че да се сведе до минимум 
възможността за манипулиране на неговите резултати. 
Стандартите за оценяване постиженията на студента помощник-фармацевт следва да 
обективизират оценките на студентите, като не зависят от субекта на преподавателя.  
 
Описание на стандартите за оценки на изпита по Микробиология и вирусология: 

- Отличен (6) - за добро познаване на информационните източници, задълбочено 
овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно 
разбиране на материята, умения за решаване на сложни казуси, собствено мислене 
и аргументиране на решенията. 
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- Мн. 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. 

- Добър (4) - за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 
задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене; 

- Среден (3) - за усвоени ключови знания и решения на прости задачи. 
- Слаб (2) - не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 
 

 При започване на занятията по Микробиология и вирусология студентите се запознават 
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 писмен 
краен изпит и поне един от следните компоненти: 
1. оценка(и) от текущ контрол и самостоятелни задания; 
2. оценка от устен краен изпит; 
3. оценка от практически краен изпит. 
 
Възможни други компоненти са: 
4. оценката от лабораторни и/или семинарни упражнения през семестъра; 
5. оценката от работа с преподавателя по дисциплината по научни изследвания и проекти. 
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  = К1 Q оценка от текущ контрол + K2 Q оценка от писмен изпит + K3 

Q оценка от устен изпит 
 
К1 = 0.20;  К2 = 0.50;  К3 = 0.30  
 

Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб 2, то крайната оценка е 
задължително слаб 2. 
 
Компопентите, участващи при формиране на оценката и коефициентите на значимост за 
всяка дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия 
академичен стандарт на дисциплината. 
 
При семестриален изпит писмените работи на студентите се оценяват анонимно. 
Изпитните работи по Микробиология и вирусология 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 



8 
 

до изпитните материали и резултати, е не по-дълъг от 5 работни дни след датата на 
изпита. 
За характеристиката на дисциплината Микробиология и вирусология в този ù вид се 
предоставя достъп на студента в началото на обучението. 
Това изискване се поставя 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, включващо заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, 
препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на 
знанията и уменията“. 
 

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. 
• Допускат се корекции на оценките 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. 
 
Академичният стандарт за учебна дисциплина се публикува на сайта на МУ - Пловдив. 
 
 
                                                          
 
 
 
                                                                       Изготвил:    
                                                                                     (Доц. д-р Мария Атанасова, дм) 

 
    
        

        Утвърдил: 
                            Ръководител катедра 

                                                                  (Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм) 


