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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПАРАЗИТОЛОГИЯ“ 
ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ОБУЧАВАНИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
1. Цел на обучението по дисциплината  

Основна цел на обучението по дисциплината „Паразитология“ е подготовка на 
студентите с основни познания за разпространените местни паразитни болести и 
овладяване на лабораторните методи за диагностиката им.  

Целта се съгласува с:  
• мисията и концепцията за университета;  
• обема (съгласно ЕДИ) и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата 

ECTS), видни от учебния план;  
• квалификационната характеристика на съответната специалност;  
• образователната степен (професионален бакалавър).  

          Целта е съобразена с мястото на дисциплината по значимост и по хронология в 
учебния план. Като фундаментална дисциплина, тя преобладаващо обслужва следващите 
етапи на обучението.  

 
2. Учебно съдържание на дисциплината  
              Съдържанието на дисциплината „Паразитология“  е структурирано в относително 
обособени части.  Темите и броя на часовете за лекции и упражнения  са посочени в 
учебната програма на сайта на МУ – Пловдив. Съдържанието на темите е подредено 
хронологически така, че всяко упражнение да ползва вече изучена материя и понятия от 
лекцията. Избягва се ненужното застъпване или съществуването на „бели петна“ между 
„свързани“ по учебен план дисциплини.  
 
3. Предпоставки  
             Студентът трябва да притежава основни познания по биология от средното си 
образоване, за да започне и завърши успешно обучението си по паразитология. 
 
4. Академични ресурси  
         Лекциите се четат от хабилитиран преподавател от Катедра инфекциозни болести и 
паразитология на МУ – Пловдив (доцент или професор) с придобита научна степен (доктор 
или доктор на медицинските науки) по съответната докторска програма.  
        Практическите упражнения се водят от нехабилитирани преподаватели.   
 
5. Материални ресурси  
           За провеждането на практическите упражнения в Медицински колеж се използва една 
учебна лаборатория по паразитология, в която има обособени два сектора, всеки с  капацитет 
по 12 работни места за студенти и обща площ 40 м2. Лабораторията разполага с микроскопи, 
микроскопски препарати, диапозитиви, табла, центрофуга и др. Към нея е оборудвано помощно 
помещение с дестилатор, стерилизатор, хладилници и склад за съхранение на консумативи, 
реактиви и др. 
 
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 знания. 
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7. Практически упражнения  
            За упражненията се предоставят методични указания, ръководства и тестове. 
Провеждат се по групи, състоящи се от определен брой студенти (8–12). По време на 
упражненията студентите придобиват практически умения и сръчности под контрола на 
преподавателя.  
          Упражненията започват с проверка за присъствие и работно облекло, след което се 
преминава към разискване на теоретичната част по зададената тема. Чрез демонстрация 
преподавателят запознава студентите с хода на различните по вид лабораторни анализи по 
предварително зададен алгоритъм, в зависимост от темата на провежданото упражнение, 
след което се пристъпва към самостоятелно изпълнение на задачата от всеки студент. 
Преподавателят осъществява непрекъснат контрол и дава оценка за извършената работа. 
При несправяне от страна на студента, с цел по-качествено и трайно усвояване на 
материала, на същия се дават допълнителни указания и му се разрешава да посети 
упражнението с друга група.  
 
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.  
 
Учебници 
Лабораторна диагностика на паразитните болести  

1. Паразитология (учебник за полувисшите медицински институти) ред. П. Петров, 1992  
2. Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат (учебник за студенти по 

медицина) ред. Г. Генов, 1993   
3. Практическа паразитология, Г. Генов, 1998 
4. Д. Вучев, Наръчник за общопрактикуващия лекар, 2001 
5. Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology. WHO – Geneva. 1991, 114. 

 
9. Контролни работи  

    Текущият контрол проследява нивото на усвояване на теоретичните знания и 
практически умения и е задължителен елемент от учебната дейност. Целта на текущия контрол 
е студентите да усвоят по-трайно и качествено  материала по дисциплината.  Методите за 
оценяване са твърде разнообразни – събеседване, тестове, устни и писмени изпитвания, 
реферати и др. Всеки преподавател има свободен избор за най-подходящата форма на контрол 
и оценка на преподавания материал. Чрез тестове текущ контрол се провежда минимум два 
пъти в семестър. На студентите се обявяват и разясняват резултатите от контрола (на 
следващото упражнение студентът има право да се запознае с работата си.), което да 
подпомогне по-нататъшната им подготовка. Резултатите от тези проверки влизат като 
компонент в крайната оценка за семестъра.  

10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента  
           Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който напътства 
студента както при ползване на литературните източници, така и по отношение методите 
на тяхното усвояване. Предоставят се и обучителни тестове, вкл. оn line, за самостоятелна 
работа и упражнения на студентите.  
 
11. Сътрудничество между преподавателите и студентите  
            Сътрудничеството се изразява в:  

• Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 
подготовка към текущи трудности по усвояване на материала и възможности с 
индивидуална програма на учене да постигне повече.  
• Използване на часове за консултации.  
• Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.  
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12. Изпити  
          Текущите оценки, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за:  

1. Резултатите на студентите от текущия контрол по време на практическите 
упражнения, семинарни занятия, самостоятелни задачи, индивидуална работа, работа на 
студента с преподавателя по научни изследвания и проекти и др.   

2. Поне две (една по средата и една в края на семестъра) контролни писмени 
тестове   

 
13. Стандарти за оценяване  
           Успешното изучаване на дисциплината паразитология от учебния план се оценява 
като стойност от оценки, разпределени в два основни елемента:  

•  Първият включва оценката за учебната дейност на студента през целия 
семестър. Включва отделни оценки  от текущ контрол (тестове, текущи изпитвания), от 
пълното и качествено изпълнение на формите на самостоятелна работа, предвидени в учебната 
програма на дисциплината. Окончателната оценка от текущия контрол се формира като средна 
аритметична от оценките на  тестовете и от изпитванията. 

•  Вторият включва оценката от изпита (теоретичен и практически) по 
дисциплината. Важно значение има и регламентът за провеждане на изпита, така че да се сведе 
до минимум възможността за манипулиране на неговите резултати.  

За дисциплината се разработват ясни стандарти за оценка.  
Нивата на възпроизвеждане и ползване на знанията от студентите се определят като 

информационно-репродуктивно, технологично-продуктивно, проблемно-продуктивно, 
иновационно-творческо. Въз основа на гореизложеното за всяка оценка от теоретичния 
компонент на изпита, се определя дадена характеристика:  

• Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат 
като база за следващите нива на обучение – предклинични и клинични дисциплини.  

• Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в „готова схема“, 
като липсват основни моменти от разработваната тема; липсва готовност за самостоятелно 
използване на получените знания и професионални компетентности; терминологията не е 
усвоена, изложението се характеризира с беден език;  

• Добър (4) получава студент, който развива темата описателно, репродуктивно, 
като използва типови ситуации; ограничена самостоятелност при използване на получените 
знания и придобитите професионални компетентности; в изложението, макар да има наличие 
на добра езикова култура, се допускат неточности в използваните понятия;  

• Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно 
продуктивно, нестандартно, търси нов алгоритъм и анализ на използваните литературни данни; 
прави опит да изведе и обоснове своя теза; адекватно използва понятията от научната област на 
изучаваната дисциплина, има добра езикова култура;  

• Отличен (6) получава студент, който самостоятелно, логично, с наличие на 
творчески елемент извежда темата; обосновано и оригинално ползва и интерпретира 
литературата, свързана с развивания въпрос; наблюдава се сформираност и готовност за 
ползване на придобитите знания и професионални компетентности; точност и богата езикова 
култура на изложението.  

При започване на занятията студентите трябва да бъдат запознати 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 студентът е постигнал целта на 
обучението, поставена в началото на академичния стандарт.  Тя е многокомпонентна и 
включва оценка от теоретичен (писмен и устен) краен изпит, оценка от практически краен 
изпит и оценка от текущ контрол.  

За всеки компонент, участващ в крайната оценка, се определя коефициент на 
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значимост (от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва да винаги да бъде 1. 
Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 
компоненти умножени със съответните коефициенти на значимост.  

крайна оценка (Q) = оценка от теоретичен  изпит (Q1xK1) + оценка от практически 
изпит (Q2xK2)+ оценка от текущ контрол (Q3xK3) 
 
K1 = 0.50; K2= 0.40; K3= 0.10  
 
Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, крайната оценка задължително 
e слаб 2.  
           Компонентите, които участват при формиране на оценката и коефициентите на 
значимост за всяка дисциплина, се определят от Академичния съвет с приемане на 
настоящия академичен стандарт на дисциплината.  
 
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 титуляр на 
дисциплината. 

Изпитните материали 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 до изпитните материали и резултати е не по-дълъг от 
три (3) работни дни след датата на изпита. 

Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на обучението. 
Това е в съответствие със ЗВО чл. 56., ал. 1: „преподавателите са длъжни да разработят и да 
оповестят по подходящ начин и описание 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“. 
 
 


