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 АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
 

ЗА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА 
 

“ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“ 
  
 

1. Цел на обучението по дисциплината 
 Основна цел на обучението по дисциплината “Обща и клинична 
патология ” е изучаване на основните патологични процеси и структурните 
промени при отделните нозологични единици.  
 Придобиване на задълбочени морфологични познания по всички 
раздели на клиничната патология, който да позволят трайно усвояване на 
клиничните дисциплини и изграждане на висока медицинска култура. 
 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 по клиничните дисциплини.  
 

2.Учебно съдържание на дисциплината 
 Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка следваща 
лекция и свързаните с нея упражнения да ползват вече изучена материя и  
понятия. Избягва се ненужното застъпване или съществуването на «бели 
петна» между «свързани» по учебен план дисциплини. 
         
  Задачи на дисциплината: 
    - Придобиване на задълбочени морфологични познания върху  
основните патологични процеси и по всички раздели на клиничната  
патология. 
  - Усвояване в детайли теоретичните основи на възникването, растежа и  
развитието на туморите. 
  - Усвояване терминологията на преканцерозите, доброкачествените и  
злокачествените тумори. 
  - Усвояване принципите за вземане на биопсичен материал,  
попълването на учетните форми и изграждане на умения за обективно 
информиране на патолога за клиничната находка. 
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Задължителни компетенции: 
 Теоретични знания - овладяване и обсъждане на: 
 - общите патологични процеси: възпаление, дегенерации, смущения в 
кръвообращението, адаптативни процеси. 
 - туморна патология - етиология, патогенеза, класификация и основни 
преставители на неопластичните заболявания. 
 - етиологията, патогенезата и морфологичните  промени при отделните 
нозологични единици от всички органи и системи. 
 - формулиране и подреждане клиничната и патологоанатомичната 
диагнози, според патогенетичния принцип и изискванията на СЗО. 

 Практически умения: 
  - работа със светлинен микроскоп. 
  - правилно вземане материали за цитологично и биопсично изследване. 
  - запознаване с начина за фиксиране на материалите в зависимост от  
патологичните процеси и органната локализация. 
  - правилно и изчерпателно попълване на фишовете за цитологично и  
биопсично изследване. 
  - придобиване познания за  организацията, дейността и възможностите  
на патологоанатомичното звено. 
  - да разчита и тълкува адекватно патолого-анатомичните отговори. 
 

3. Предпоставки 
 Студентът трябва да притежава основни познания по биология и 
анатомия от образователните програми в гимназиите и от учебните 
дисциплини в МУ-Пловдив, за да започне и завърши  успешно обучението си 
по  Обща и клинична патология. 
 Студентите от четвърти  курс на специалностите медицина  се допускат 
до изпит по клинична  патология  след издържан изпит по обща патология. 
 

4. Академични ресурси. 
 Академичният състав на катедрата по Обща и клинична патология 
включва 4 ха6илитирани преподаватели, 3 нехабилитирани  преподаватели с 
научна степен „доктор” със съответната научна специалност и 9 
нехабилитирани преподаватели. От всички преподаватели 14 имат придобита 
специалност по патологоанатомия и цитопатология, а на 2 предстои явяване 
на изпит  по специалността.  
 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  се  възлагат  на 
нехабилитирани  преподаватели, притежаващи  научна степен по съответната  
докторска програма. 
 Практическите упражнения се водат от хабилитирани и нехабилитирани 
преподаватели (асистент, главен асистент). Нехабилитираните преподаватели 
притежават ОКС „магистър“ по медицина  и са назначени след конкурс. 
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5. Материални ресурси.  
 Катедрата по Обща и клинична патология  на МУ-Пловдив  разполага с 
2  учебни лаборатории за изработване на микро-  и макроскопски препарати.      
Учебният корпус  включва 5 зали, всяка от тях – с обновена мебелировка, 
видео-система и съвременни микроскопи за самостоятелна работа на всеки 
студент.   

 Технически средства и пособия, прилагани в обучението: 
микроскопи, трайни микроскопски препарати, макроскопски препарати, 
аудиовизуална техника, учебни тетрадки. 
  

6. Лекционно обучение.  
 Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни 
презентации.  Обемът и форматът на представяне на лекциите са избор на 
водещия лектор. 
 

7. Практически упражнения 
 Провеждат се по групи. За упражненията студентите са длъжни:  да 
носят учебни тетрадки със стандартизирани протоколи и цветни моливи за 
оцветяване на наблюдаваните патологични изменения; да бъдат подготвени 
теоретично по разглежданата тематика, съобразно протокола на упражнението 
за деня.  
  

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.  
 Трябва  да  се  даде  списък  на  основната препоръчвана 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. Учебник по клинична патология, под ред. проф. Гр. Велев и проф. 
Ив. Михайлов, І – ІV издание. 
 2. Основи на патологията, под ред. проф. Ив. Вълков, София, изд. 
„Сиела”,  1998 г. 
 3.  Поглед в патологията. ISBN 978-619-7091-16-8, 2016г. Б. Анави, 
В.Беловеждов, Д.Старибратова, В.Данев,  Ж.Пешев.   
 4. Обща и клинична патология за студенти по фармация.                                                                         
ISBN 978-619-7091-15-1,  2016г. Б. Анави, В.Беловеждов, Д.Старибратова, 
В.Данев, Ж.Пешев.    
 5. Lecture Course in General Pathology for medical students, first edition                                                           
ISBN 978-619-189-058-3 , 2016г.  prof.  Elend Poryazova, :D, PHD 
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 6. Handbook of histopathology and  immunohistochemistry                                                                                           
ISBN 978-619-189-046-0, 2016г. prof.  Elend Poryazova, :D, PHD 
 7. Muir’s Textbook of Pathology, 14th ed., 2008, Free eBook  (download). 
 8. Rubin’s Pathology, 6th ed., 2012, Free eBook  (download). 
 9. Robbins Basic Pathology, 9th ed., 2013, Free eBook  (download). 
 

Ръководства 
 1. Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия,  
под редакцията на ст.н.с. Ал. Георгиев и ст.н.с. Ю. Топов, изд. „Медицина  
и физкултура”, София, 1993 г. 
 

Атласи 
 1. Хр. Миленков, Ив. Пеева:  Атлас по хистопатология,  „Полиграфия” 
АД,  1995 г. 
 

Работни тетрадки 
 1. Практически упражнения по Обща и клинична патология за студенти 
по дентална медицина.  ISBN 978-954-9549-53-9, 2016г.  Б. Анави,                              
В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, С. Генова,               
И. Биволарски, А. Лазарова, Д.Стайков, Д.Ташкова, М.Колева 
 2. Практически упражнения по обща и клинична патология за студенти 
по дентална медицина (английско издание) ISBN 978-954-9549-53-9, 2016г. 
Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов,                 
С. Генова, И.Биволарски,  А. Лазарова, Д. Стайков, Д. Ташкова, М. Колева,                              
Е. Порязова, С. Бачурска, К. Дангалов, Д. Божкова, 
 3. Практически упражнения по Обща патология за студенти по 
медицина, с терминологичен речник ISBN 978-954-9549-78-2, 2016г. 
Б. Анави,  В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Е. 
Порязова, И. Биволарски,  А. Лазарова, С. Генова, Дм.Стайков, М. Колева, 
Д.Ташкова, С.Бачурска, Д. Божкова,Кр.Дангалов, Д. Сертева 
 4. Практически упражнения по Обща патология за студенти по 
медицина (английско издание), 2016г. ISBN 978-954-9549-78-2 Б. Анави,  В. 
Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Е. Порязова, И. 
Биволарски,  А. Лазарова, С. Генова, Дм.Стайков, М. Колева, Д.Ташкова, 
С.Бачурска, Д. Божкова, Кр. Дангалов, Д. Сертева 
 5. Практически упражнения по клинична патология за студенти по 
медицина - ISBN 978-954-9549-41-6, 2016г. В. Беловеждов, Д. Старибратова, 
В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, И. Биволарски, Е. Порязова, Д. Божкова, С. 
Генова, Д. Стайков, Д. Ташкова, М. Колева, С. Бачурска 
 6. Практически упражнения по Клинична патология за студенти по 
медицина (английско издание), 2016г. ISBN 978-954-9549-41-6 В. 
Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, И. Биволарски, 
Е. Порязова, Д. Божкова, С. Генова, Д. Стайков, Д. Ташкова, М. Колева, С. 
Бачурска 
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9. Контролни работи - тестове по всички раздели. 

 Студентите се натоварват динамично и интензивно през семестъра. 
Изхожда се от презумпцията, че начинът на придобиване на знанията и 
уменията е важен фактор за тяхната дълбочина, трайност и приложимост. 
Текущ контрол на знанията на студентите се провежда чрез тестове минимум 
два пъти в семестър. На студентите се предоставя своевременно информация 
и разяснения на резултатите от контрола (на следващото упражнение), което 
да подпомогне по-нататъшната им подготовка.  До 3 (три) дни след обявяване 
на резултатите студентът има право да се запознае с работата си.  
 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 в литературните източници, така и в 
методите на тяхното усвояване.  
 

11. 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 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. 
 

12. Изпити 
 Изпитите, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за: 
 1. Резултатите на студента в семинарни упражнения, курсови и  
самостоятелни задачи, работа на студента с преподавателя по научни  
изследвания и проекти и др.; 
 2. Един колоквиум – тест и писмена разработка на теоретичен въпрос. 
  

13. Стандарти за оценяване 
 Успешното изучаване на дисциплината обща и клинична патология 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 (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 
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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 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 се допускат 
неточности в използваните понятия; 
 Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно  
продуктивно, нестандартно, търсейки 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 разкривания въпрос; 
наблюдава сформираност и готовност за ползване на придобитите знания и 
професионални компетентности; точност и богата езикова култура на 
изложението. 
 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; 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 
 Текущ контрол - устно препитване; тестове по раздели; колоквиуми; 
заключителен тест върху макроскопски и микроскопски препарати, 
предхождащ семестриалните изпити. 
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  Краен контрол - входящ микроскопски тест (преминава се при 
минимум два правилни отговора), входящ писмен тест (преминава се при 
минимум 65 % верни отговори), писмен изпит, устен изпит /събеседване/ . 
 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, оценка от устен краен изпит, вземат 
се под внимание и оценките от текущия  контрол и от теста. За писмения и 
устния изпит приоритет имат познанията за  морфологичните промени; 
макар и верни само клиничните и  други данни не са достатъчни за вземането 
на изпита по патология. 
 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= к1Q оценка от текущ контрол+                                                  
                                к2Q оценка от писмен изпит+к2Qоценка от устен изпит 
к1 = 0.20;   к2= 0.50;    к3= 0.30 
 

Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, крайната оценка е 
задължително слаб 2.  
  

 Компонентите 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.  
 
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. 
    

  
 


