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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  
„КЛИНИЧНА ПРАКТИКА“  

 
1. Цел на обучението по дисциплината  

 Основна цел на обучението по дисциплината „Клинична практика“ е да 
разшири, задълбочи и затвърди придобитите знания от теоретичната подготовка и 
учебно-практическите упражнения; да осигури условия за формиране на 
професионални умения и навици; да съдейства за формирането на професионално-
значими личностни качества като умения за работа в екип, дисциплинираност и 
отговорност към учебния и професионален труд, готовност за непрекъснат самоконтрол 
и самооценка; да създава условия за усвояване и прилагане на практика принципите и 
правилата на медицинската етика при работа с пациенти. 

Подпомагайки процеса на адаптиране към условията на професионалната среда, 
клиничното обучение се явява важна и съществена предпоставка за бъдещата успешна 
реализация на студента медицински лаборант.  

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.  

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
1. Запознава студентите с правилника за  вътрешния ред и организацията на дейността 

в съответната по вид лаборатория. 
2. Запознава студентите и създава условия за усвояване и прилагане на правилата за 

охрана и безопасност на труда. 
3. Запознава студентите и осигурява условия за самостоятелно усвояване на техниката 

на извършване на различните по вид лабораторни анализи ( необходим биологичен 
материал, алгоритъм на изпълнение, необходима лабораторна апаратура) в 
клинична, микробиологична, паразитологична, цитологична, хистологична и други 
специализирани лаборатории в системата на медицинските заведения към МЗ и 
други медикобиологични институции. 

4. Запознава и създава условия за възпитаване у студентите на необходимите за 
професията личностни качества: дисциплинираност; отговорност; комуникативност; 
инициативност; професионално мислене. 

5. Формира навици за непрекъснато учене. 
6. Осигурява условия за усвояване и прилагане на подходи за етично професионално 

поведение на медицинския лаборант. 
 

2. Учебно съдържание на дисциплината  



Клиничната практика от І до V семестър е с продължителност 1140 часа. Тя е 
съобразена с нивото на теоретичните знания и практически умения на студентите. 
Разпределението на часовете за клинична практика по семестри е оптимално (90, 180, 
270, 300, 300 ч.). Плавното покачване на часовете от първи до пети семестър 
включително създава условия за по-високо качество на обучителния процес в реална 
работна среда.  
Клиничната практика е структурирана в три части. Всяка от тях съдържа тематични 
единици, съобразени и следващи учебния теоретичен материал по специалните 
дисциплини: клинична лаборатория, микробиология и вирусология, хистология и 
паразитология. Усвояването на материала от трите части е задължително и необходимо 
условие за провеждане на преддипломния клиничен стаж.   
Избягва се ненужното застъпване или съществуването на „бели петна“ между 
„свързани“ по учебен план дисциплини.  
 

3. Предпоставки  
След приключване на обучението студентите трябва да придобият следните 

познания и умения: 
 теоретични: 

• да познават и спазват всички правила за охрана и безопасност на труда и 
опазване на околната среда; 

• да познават и спазват правилата и изискванията за вземане, обработване и 
съхранение на различните видове биологични материали за анализ в съответната 
по вид лаборатория; 

• да определят правилно технологичната последователност на дейностите при 
извършване на различните по вид лабораторни анализи; 

• да оценяват необходимостта от използване на подходяща техника за съответния 
анализ; 

• да познават предназначението и режима на работа на различната по вид 
апаратура в съответната лаборатория; 

• да интерпретират правилно получените резултати от лабораторните анализи; 
• да прилагат различни психологически подходи в работата си с пациенти. 

 практически: 
• ефективно да планират, организират и провеждат дейността си на работното 

място; 
• стриктно да прилагат изискванията за безопасни условия на труд; 
• самостоятелно да вземат и обработват различните биологични материали за 

анализ в съответната по вид лаборатория, строго съблюдавайки технологичните 
правила и изисквания; 

• да изпълняват прецизно методиките за извършване на различните видове 
лабораторни анализи; 

• самостоятелно да микроскопират; 
• да работят самостоятелно с всяка налична лабораторна апаратура, като стриктно 

спазват режима й на работа; 
• да извършват точна идентификация, регистриране и архивиране на 

лабораторните резултати; 
• да спазват установените трудова дисциплина и етични правила на поведение на 

работното място.  
 

4. Академични ресурси  



 Практическото обучение се води от нехабилитирани преподаватели  с 
професионална квалификация  „Медицински лаборант” и ОКС „магистър“ 
специалност „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 
 

5. Материални ресурси  
Клиничната си практика студентите от специалност „Медицински лаборант” провеждат 
в медицински лаборатории към здравни заведения от болничната и доболнична помощ 
в град Пловдив, утвърдени като бази за практическо обучение на студентите. 
Обучението в реална обстановка изгражда у бъдещите професионалисти 
компетенциите, посочени в квалификационната характеристика. Учебно-практическите 
бази (УПБ), които се ползват от специалността, осигуряват съвременно и качествено 
клинично обучение. Подготовката на студентите се обогатява като им се предоставят 
възможности за ползване на различна по вид лабораторна апаратура и техника за 
измерване, включително запознаване с богата и разнообразна клинична, 
микробиологична, патоанатомична и паразитологична патология.   
 

6. Практически упражнения в УПБ  
За практическото обучение се предоставят методични указания, ръководства и 
тестове.  
Клиничната база, която се използва за обучение на студентите от специалността, 
създава условия за пълноценно протичане на практическите занимания и прилагане на 
придобитите умения за работа в екип, дава възможност на всеки студент да контактува 
със значителен брой пациенти.  

Могат да се възлагат задачи на студентите да подготвят и защитят своя теза 
(презентация) по тема, която е предизвикала интерес. След това се провежда дискусия, 
пред които докладващият студент защитава тезата си.  
 

7. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове  
Учебници  
1. Дочев, Д., Шипков, Хематологични изследвания, София, 1988 г. 
2. Кюмюрева-Лазарова, В., Клинична лаборатория, София, 1998 г. 
3. Дочев, Колчаков, Сираков, Биохимия и клинична химия – второ преработено и   

допълнено издание, София, 1993 г. 
4. Цветкова, Т., Клиничнолабораторни резултати, Пловдив, 1996 г. 
5. Цветкова, Т., Ст. Данев, Аналитични принципи и процедури в клиничната 

лаборатория, Пловдив, 2001 г. 
Ръководства  

1. Цачев, К. и колектив, Ръководство за упражнения по клинична химия, изд. 
Класика, София, 2008 г. 

2. Цветкова, Т. и колектив, Въпроси, тестове и задачи за самоподготовка по 
клинична химия, ИК-ВАП, Пловдив, 2011 г.  

3. Аргилашка, П., М. Прошенска, Клинично-лабораторно изследване на урина, 
помагало по клинична лаборатория за медицински лаборанти, 2013 г., изд. 
Медицински колеж, Пловдив 

4. Аргилашка, П., М. Прошенска, Въпроси за самоподготовка по клинична 
лаборатория, помагало за медицински лаборанти, 2013 г., изд. Медицински 
колеж, Пловдив 
 

8. 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. 



Стил и метод при провеждане на практическото обучение на студентите е активното 
привличане и включване на наставниците от учебно-практическите бази. 
Периодично се провежда съвместна работна среща с наставници за запознаване с 
целите и задачите на обучението през съответния семестър и задълженията им в тази 
насока. 
По време на клиничната практика студентът попълва ,,Дневник” за извършените 
задължителни дейности и брой манипулации по методични единици. В дневника 
преподавателят, съвместно с наставника от базата отразява и оценява степента на 
подготовка по отношение на : теоретични знания, практически умения, професионално 
поведение и спазване на здравословни и безопасни условия на труд.  

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

10. Сътрудничество между преподавателите и студентите  
Това сътрудничество се изразява в:  
o 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.  
o Използване на часове за консултации.  
o Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.  
 

11. Изпити  
Изпитите, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за:  

Резултатите на студентите от текущия контрол по време на практическото 
обучение, самостоятелни задачи, индивидуална работа, активност на студента,  участие 
с преподавателя в научни изследвания и проекти и др.;  
 

12. Стандарти за оценяване  
Успешното изучаване на дисциплината клинична практика от учебния план се оценява 
като стойност от оценки за учебната дейност на студента през целия семестър. Включва 
отделни оценки за:  

• поставените индивидуални цели и тяхното изпълнение; 
• извършените дейности и манипулации за деня; 
• придобитите нови знания, умения и поведение при различни ситуации; 
• трудности при изпълнение на лабораторните дейности и манипулации; 
• самооценка. 

Окончателната оценка от текущия контрол се формира като средна аритметична от 
оценките на  тестовете и от изпитванията. 
 
Стандарти за оценка:  
• 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 „готова схема“, като 
липсва готовност за самостоятелно използване на получените знания и професионални 
компетенции; терминологията не е усвоена, изложението се характеризира с беден 
език;  
• Добър (4) получава студент при ограничена самостоятелност в прилагането на 
получените знания и придобитите професионални компетенции; допуска неточности в 
използваните понятия;  



• Много добър (5) получава студент, който прилага практическите познания 
самостоятелно, продуктивно, адекватно използва понятията от изучаваната 
дисциплина, има добра езикова култура;  
• Отличен (6)получава студент, който самостоятелно използва получените знания и 
професионални компетенции, логично, с наличие на творчески елемент. Владее и 
прилага на практика професионалната етика и култура на поведение. 
  
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.  
 

13. 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 контрол и оценка 
на знанията, уменията и поведението на студентите по следните критерии: 

▪ Теоретични знания. 
▪ Практически умения. 
▪ Професионално поведение. 
▪ Спазване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).  

За всеки компонент участващ в крайната оценка се определя коефициент на 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.  
Qкрайна оценка= к1Qоценка от теоретични  знания + к2Qоценка от практически умения +к3Qоценка от 
професионално поведение + к4Qоценка от спазване на ЗБУТ 
 
к1 = 0.40; к2= 0.40; к3= 0.10; к4= 0.10 
 
Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, 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.  
 
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. 

 

 


