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Приет на СС с протокол № 20/28.06.2017 г. 

 АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
  

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Биохимия“ за специалност „Помощник 
фармацевт“ 

 
1. Цел на обучението по дисциплината  

Основна цел на обучението по биохимия е учащите се да придобият познания за 
структурата и функцията на човешката клетка и организъм. Тези знания са 
необходими при усвояване на следващите в тяхното обучение дисциплини: 
фармакология, токсикология, броматология и фармацевтична химия. 

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 специалността;  
 образователната степен (професионален бакалавър).  
 целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост и 

по хронология в учебния план. Като фундаментална дисциплина, тя 
преобладаващо обслужва следващите етапи на обучението.  
 

2. Учебно съдържание на дисциплината  
Учебната програма по Биохимия е съобразена с изискванията за професионална 

компетентност на помощник фармацевта. Предметът се изучава в ІI курс I семестър. 
Съдържанието на дисциплината е структурирано в относително обособени части. То 
включва 45 академични часа лекции.  

Програмата включва изучаване на основните процеси, които протичат в човешкия 
организъм и закономерностите, на които се подчиняват.  

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.  

Обучението по биохимия способства за създаване на навици на перманентно 
самообразование и умение сами да се учат, придобиване на „преносими” знания, 
ключови компетентности и умения.  

Задача  на всички видове занятия по биохимия е студентите: 
Основна задача на обучението по биохимия е учащите се да придобият познания 

за: 
 Начините на протичане на реакциите в организма възможностите за регулиране 

и повлияване от ендогенни и екзогенни вещества. 
 Метаболизма на хранителните вещества и начините за извличане на енергия от 

тях или получаване на специализирани продукти, както и начините за 
новосинтезиране на основни хранителни съставки при тяхната липса. 

 Начините за запазване, възпроизвеждане и предаване на генетичната 
информация. 

 Механизми на вътре- и междуклетъчна сигнализация. 
 Биохимични особености на основните тъкани и органи. 
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3. Предпоставки  
След завършване на курса студентите трябва да знаят или да могат да 

интерпретират:  
 Молекулната организация на живата материя, връзката между структура и 

функция на белтъци и нуклеинови киселини, междумолекулните 
взаимодействия. 

 Принципите на ензимното действие и механизмите, по които върху него влияят 
фактори на средата, както и значението на ензимите за метаболизма и 
регулацията и прилагането на ензими в медицинската практика. 

 Принципите на биоенергетиката, значението на фактори на средата и 
механизмите, по които те влияят върху биоенергетичните процеси в клетката. 

 Основните метаболитни пътища, връзките между тях, регулацията им, 
факторите на средата, които влияят върху тях.  

 Механизмите на съхраняване и предаване на наследствената информация, 
взаимодействието на фактори на средата с тях, основните механизми за 
възникване на нарушения в тях.  

 
4. Академични ресурси  

Лекциите и практическите упражнения се водят от нехабилитиран преподавател 
от МК - Пловдив с ОКС „магистър“ по химия.  

 
5. Лекционно обучение  

Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, 
които се предоставят на студентите и на хартиен носител. Обемът и форматът на 
предоставяне на лекциите са избор на водещия лектор.  

 
6. Семинарни упражнения:  

Семинарните упражнения се провеждат с цяла група. Предварително се 
препоръчва литературата по темата, която ще се обсъжда. Като методична форма се 
отдава предимство на работа в екип и екипните дискусии. 

 
7. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове  

Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по 
дисциплината и да предоставя в електронен вид или на хартиен носител лекциите си, 
обучаващи тестове и други учебни материали.  

Преподавателят трябва да разработи списък с препоръчвана литература по 
дисциплината, по всеки неин компонент (лекции, упражнения) с приоритет на 
достъпните източници (да се отделят като „основна литература“). Да се цитират и 
няколко интернет сайта, от които може да се намерят подходящи материали за 
подготовката на студента.  

Учебници: 
1. Колчаков. К, Е. Ангелов, Биохимия,  Наука и изкуство, София, 1989г. 
2. Дочев Д., Л.Сираков, К. Колчаков, Биохимия и клинична химия, Булвест 2000, 

София,  1993г. 
3. Косекова Г., В. Митев, А. Алексеев, Лекции по медицинска биохимия, 

Централна медицинска библиотека, София, 2016г.  
4. Косекова Г., В. Митев, А. Алексеев, Лекции по биохимия, Централна 

медицинска библиотека, София, 2010г.  
5. Кемпбъл П., А. Смит, Илюстрована биохимия, Сиела, София, 2004 г. 
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6. Попов Б., Биохимия на човека І и ІІ част, ЖТС, Ст. Загора. 2001 г. 
 
8. Контролни работи 

Преподавателите контролират напредъка на студентите минимум два пъти в 
семестър.  Текущият контрол включва провеждане на два теста в края на двата 
основни раздела: 1.Ензими и биоенергетика 2.Обмяна на въглехидрати, липиди, 
белтъци, порфирини, вода и минерални вещества и функционална биохимия. 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. Краен  контрол: 
писмено изпитване. Окончателната оценка се формира като средна аритметична от 
оценките на двата теста и писменото изпитване. Крайната оценка се закръгля до 
единица и се вписва в учебната документация. 

 
9. Самостоятелна работа и ангажираност на студента  

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя, който напътства студента 
както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. Предоставят 
се и обучителни тестове, вкл. оn line, за самостоятелна работа и упражнения на 
студентите. 

  
10. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип  

Сътрудничеството между студентите и преподавателския екип се изразява в:  
 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 приемните часове за консултации.  
 Провеждане на кръжоци.  
 Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.  

 
11. Изпити  

 Текущите оценки, предвидени по учебен план на специалността, се дават за:  
 Резултатите на студента в лабораторни и/или семинарни упражнения 

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.  

 Семестриалният изпит е писмен. 

12. Стандарти за оценяване:  
 Оценка Отличен /6/ се поставя когато студентът последователно, вярно и 

изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси.  
 Оценка Мн. добър /5/ се поставя когато студентът последователно, вярно и 

изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси, но е допуснал 
несъществени пропуски и някои неточности.  

 Оценка Добър /4/ се поставя когато която студентът е развил компонентите на 
изпитните въпроси, но липсва изчерпателност в изложението. То е схематично, 
с пропуски и несъществени грешки.  

 Оценка Среден /3/ се поставя когато компонентите на изпитните въпроси са 
развити повърхностно, със съществени пропуски и грешки.  
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 Оценка Слаб /2/ се поставя когато компонентите на изпитните въпроси са 
представени много повърхностно и елементарно, с много съществени пропуски 
и груби грешки, без биохимическа култура.  
 

13. Формиране на крайната оценка  
Успешното изучаване на дисциплината биохимия 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 за от текущ контрол (тестове, текущи изпитвания), 
за пълното и качествено изпълнение на формите за самостоятелната 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 по дисциплината. Важно значение има и 
регламентът за провеждане на изпита, така че да се сведе до минимум възможността за 
манипулиране на неговите резултати.  

 Крайната комплексна оценка (ККО) по учебната дисциплина се закръгля до 
цяла единица и се получава от зависимостта: 

ККО = 0,2.ТО + 0,8.И , 

където:   ТО  –  текуща оценка от контрола в процеса на изучаване на   
    дисциплината (трябва да не е „Слаб 2”) ; 

     И   – оценка от изпита (трябва да не е „Слаб  2”).  

При условие, че оценката за ТО и /или за И е „Слаб 2”, крайната комплексна оценка е 
„Слаб 2”. 

Крайната оценка се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

14. 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.  

 
 


