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 АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
 

ЗА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА  “ПАТОАНАТОМИЯ“ 
ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА  “ ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ “ 

  
1. Цел на обучението по дисциплината 
 Основна цел на обучението по дисциплината “Патоанатомия” е да се 
добие реална представа за основните  патологични процеси и да се усвои 
достатъчен медицински речник.  
 Целта се съгласува с: 
  мисията и концепцията за университета;  
  обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата ECTS), 
видни от учебния план;  
  квалификационната характеристика на специалността; 
  образователната степен (бакалавър, проф. бакалавър и магистър). 
 Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по 
значимост и по хронология в учебния план. Като фундаментална и 
предклинична дисциплина, тя  преобладаващо обслужва следващите етапи от  
обучението на студентите.  
 

2.Учебно съдържание на дисциплината 
 Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка следваща 
лекция и свързаните с нея входящи тестове и семинарни упражнения да 
ползват вече изучена материя и понятия.   
         

  Задачи на дисциплината: 
   - Придобиване на реална представа за общите патологични процеси; 
 - Усвояване на медицински речник;  
  

  Задължителни компетенции: 
 Теоретични знания - овладяване и обсъждане на: 
 - основни патологични процеси: възпаление, дегенерации, смущения в 
кръвообращението, адаптативни процеси; 
 - туморни - етиология, патогенеза, класификация и основни 
преставители на неопластичните заболявания; 

 - лекарствена болест; 
 

3. Предпоставки 
 Студентът трябва да притежава основни познания по биология, 
микробиология и вирусология от учебните дисциплини в Медицински колеж 
на МУ-Пловдив, за да започне и завърши  успешно обучението си по 
Патоанатомия.    
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4. Академични ресурси. 
 Академичният състав на катедрата по Обща и клинична патология 
включва 6 ха6илитирани преподаватели, 2 нехабилитирани  преподаватели с 
научна степен „доктор” със съответната научна специалност и 13 
нехабилитирани преподаватели. От всички преподаватели 16 имат придобита 
специалност по патологоанатомия и цитопатология; а 5 са без специалност, 
като   3- ма  са специализанти.  
  
5. Лекционно обучение.  
 Лекциите се четат от хабилитиран преподавател (доцент или професор)                 
с  придобита научна степен ( доктор или доктор на медицинските науки) по  
съответната докторска програма. До 30%  от лекциите могат да се възлагат на 
нехабилитирани  преподаватели, притежаващи  научна степен по съответната 
докторска програма. 
 Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни 
презентации.  Обемът и форматът на представяне на лекциите са избор на 
водещия лектор, темите са съобразени с учебната програма по дисциплината. 
 

6. Практически упражнения 
 Текущ контрол на знанията на студентите се провежда чрез два 
входящи тестове и едно семинарно упражнение.  На студентите се предоставя 
своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола, което да 
подпомогне по-нататъшната им подготовка.   
 Резултатите от тези проверки влизат като компонент в крайната оценка 
за семестъра. 
 

7. Контролни работи - тестове по всички раздели. 
 Текущ контрол на знанията на студентите се провежда чрез два 
входящи теста и едно семинарно упражнение.  На студентите се предоставя 
своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола, което да 
подпомогне по-нататъшната им подготовка.   
 Резултатите от тези проверки влизат като компонент в крайната оценка 
за семестъра. 
 
8. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента 
 Самостоятелната подготовка се контролира от лектора   (доцент или 
д.м.) , който напътства студента както в литературните източници, така и в 
методите на тяхното усвояване.  
 

9. Сътрудничество между преподавателите и студентите  
 Това сътрудничество се изразява в: 
 - Ангажираност на преподавателя към студента и неговата 
предварителна подготовка, текущи трудности по усвояване на материала.    
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10. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове  
 Преподавателят е длъжен да има разработени лекции по дисциплината 
и да предоставя обучителни тестове и други учебни материали.  
 Трябва да се даде списък на  основната препоръчителна литература по  
дисциплината, по всяка нейна компонента (лекции, упражнения) с приоритет 
на  достъпните източници ( да се отделят като „основна литература” ). Могат  
да се препоръчат и интернет ресурси, от които може да се намерят 
подходящи материали за подготовката на студента.  
 Учебници 
 1.  Поглед в патологията. ISBN 978-619-7091-16-8, 2018г. Б. Анави, В. 
Беловеждов, Д. Старибратова, Вл. Данев,  Ж. Пешев, С. Генова.  
 
11. Стандарти за оценяване   
 Успешното изучаване на дисциплината патоанатомия от учебния план 
се оценява като сума от балове, разпределени в два основни елемента: 
 - Първият включва оценката за учебната дейност на студента през 
целия семестър (не повече от 30 %). Включва отделни оценки от текущ 
контрол (входящите тестове и семинарното упражнение), 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. 
 Нивата на възпроизвеждане и ползване на знанията от студентите се  
определят като информационно-репродуктивно, технологично-продуктивно,  
проблемно-продуктивно, иновационно-творческо. На основа на 
гореизложеното всяка оценка за теоретическия компонент на изпита се 
определя с дадена характеристика: 
 Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да  
послужат като база за следващите нива на обучение. 
 Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в 
основните моменти от темата ; 
 Добър (4) получава студент, който развива темата репродуктивно с 
ограничена самостоятелност макар да има наличие на добра пропуски и 
неточности в използваните понятия; 
 Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно 
и продуктивно, и анализира използваните литературни данни адекватно 
използва понятията от областта на изучаваната дисциплина, има добра 
езикова култура; 
 Отличен (6) получава студент, който самостоятелно, логично извежда 
темата, който обосновано и оригинално ползва и интерпретира литературата, 
свързана с разкривания въпрос и има богата езикова култура на изложението. 
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 За дисциплината се разработва ясна формализация на стандартите за 
оценка.  
 При започване на занятията студентите трябва да бъдат запознати със  
методите на обучение -  лекции,  упражнения, семинари, тестове; стандартите 
за оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и  възможностите 
за получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра. 
 
12. Формиране на крайната оценка 
 Текущ контрол -  входящи тестове по раздели. 

  Краен контрол – разширен тест по целия материал  и успешен финал  
при минимум 60 % верни отговори . 
   
 Компонентите участващи при формиране на оценката се утвърждават 
от Академичния съвет с приемане на настоящия академичен стандарт на 
дисциплината.  
 

13. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността 
по оценяването 
         Оценяваните студенти трябва да бъдат информирани   за регламента, 
процедурите и резултатите от оценяването. Могат да  предявяват претенции и 
жалби  в седем дневен срок, при неспазване на настоящите правила. 

 
Утвърден с решение на Катедрен съвет № 2 / 20.02.2019г.  

 


