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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „УЧЕБНА ПРАКТИКА” 

СПЕЦИАЛНОСТ „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

 

1. Цел на обучението по дисциплината 
 
Основаната цел на обучението по дисциплината Учебна практика е 

основана на теоретични познания на студентите да могат да придобият: 
 Професионални знания за извършването на качествен и ефективен 

здравен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на детско- 
юношеската възраст, хигиената на хранителните обекти и храните, трудовата 
медицина, епидемиологията и паразитологията. 

 Професионални компетентности за изготвянето на необходимата 
документация  при осъществяването на дейността си съгласно действащото в 
страната национално и европейско законодателство. 
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 ( професионален  бакалавър).  
Целта е съобразено с мястото на дисциплината в специалността по значимост 
и по хронология в учебният план.  
Като фундаментална дисциплина, тя преобладаващо обслужва следващите 
етапи на обучението. 
 

2. Учебно съдържание на дисциплината: 
 

Темите и часовете на лекциите  са посочени  в учебната програма (вж. Учебна 
програма).  Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка 
следваща тема да ползва вече изучена материя и понятия.  
Учебното съдържание на дисциплината е достъпно и на страницата на 
специалността в сайта на Медицински университет Пловдив. 

 
3. Предпоставки 

 
Достъпни в  раздел „Основни задачи на учебната програма” в учебната 
програма на страницата на специалността в сайта на Медицински университет, 
Медицински колеж Пловдив. 
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4. Академични ресурси 
 

Дисциплината се преподава от трима нехабилитирани преподаватели 
(двама старши преподаватели и един преподавател) всички с базово 
образование Инспектор по обществено здраве и притежават ОКС Магистър по 
Обществено здраве или Здравни грижи. 

 
5. Материални ресурси 

 
Достъпни в раздел „Средства на обучение” в учебната програма. 

За обучението на студентите се използва зала за практическо обучение. 
Осигурена е техника за мултимедийни презентации. 
 

6. Лекционно обучение 
 

Не се предвижда такова. 
 
7. Практически упражнения /Учебна практика/ 
Провеждат се по групи. Проверява се: 
 подготовката на студентите; 
 резултатите от получените знания и умения от предходното занятие. 

 Извършва се запознаване с действащото национално и европейско 
законодателство, посещение на обекти, демонстрации, наблюдение, беседи с 
ръководителите в обектите. 
Решават се практически задачи; провеждат се дискусии и практически изводи; 
провеждат се упражнения за попълване на документи, изготвяне на протоколи 
от посещения на обекти; изучават се ситуации; задават се задачи за 
самостоятелна работа. 

 
8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

    Достъпни в раздел „Източници за самостоятелна подготовка” в учебната 
програма на страницата на специалността в сайта на Медицински университет. 

 Преподавателите  разполагат с разработени тематични единици по 
дисциплината. 
Предлагат се електронни ресурси, както и  други учебни материали.  
Представя се списък на основната и допълнителна препоръчвана литература 
по дисциплината, с приоритет на достъпните източници, както  непрекъснато 
се прави преглед за нейната  актуалност. 
 
    
 

9. Контролни работи 
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    Студентите трябва да се натоварват динамично и интензивно през 
семестъра с цел добрата им подготовка. Периодично се дискутира предадения 
материал. Изхожда се от презумпцията, че начинът за придобиване на 
знанията и уменията е важен фактор за тяхната дълбочина, трайност и 
приложимост. Преподавателите непрекъснато контролират напредъка на 
студентите чрез решаване на тестове, ситуационни задачи, попълване на 
документи, изготвяне на протоколи, изнасяне на презентации. След 
приключване на всеки раздел от програма за семестъра се провежда 
заключителен контрол, който се включва като компонент в крайната оценка за 
семестъра. На студентите се предоставя своевременна информация и 
разяснения на резултатите от контрола, което да подпомогне по – нататъшната 
им подготовка. 

10.  Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на 
студента 

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя, който напътства 
студентите както в литературните източници, така и в методите на тяхното 
усвояване.  
 

11.  Сътрудничество между преподавателите и студентите 
 

  Това сътрудничество се изразява в: 
 Ангажираност на преподавателят към студента и неговата  

предварителна подготовка, текущи  трудности по усвояване на материала. 
 Използване на приемните часовете за консултации. 
 Провеждане на кръжоци. 
 Включване на студенти в екипи по разработка на задачи. 
 Стимулиране на студенти с интереси в определена област за 

научно - изследователска дейност. 
 

12. Изпити 
 

   Дисциплината завършва с изпит след втори, четвърти и пети семестър. 
Предвижда се непрекъснат текущ контрол по време на семестъра и след 
приключването на всеки модул от учебната програма по семестри. 
Изпитната оценка се формира от тестово изпитване, писмен изпит и устно 
събеседване. Оценката е комплексна и отразява цялостното представяне на 
студента през семестъра. 

13.  Стандарт за оценяване 
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    За дисциплината са разработени ясни стандарти за оценка, с които 
студентите трябва да бъдат запознати. За всяка оценка се определя дадена 
характеристика. 

Оценяване постиженията на студентите: 
 
Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, 
задълбочено овладени ключови и допълнителни знания и умения, 
осмислено и правилни разбиране на материята, умения за решаване на 
сложни задачи, собствено мислене, аргументиране на решенията, точност и 
богата езикова култура. 
 
Много добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни 
знания, осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане 
на наученото при сложни казуси и задачи. Адекватно използва 
терминологията на изучаваната област и има добра езикова култура. 
 
Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на 
ситуации и задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 
В изложението на знания, макар и да има наличие на добра езикова култура 
се допускат неточности в използваните понятия. 
 
Среден (3) – за усвоени ключови знания и решение на прости задачи. 
Липсва готовност за самостоятелно използване на получените знания и 
професионална компетентност. Терминологията не е усвоена, изложението 
се характеризира с беден език. 
 
Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по горе. 
 

14.  Формиране на крайната оценка 

    Крайната оценка определя, в каква степен даденият студент е постигнал 
целта на обучението, поставени в началото. Тя е многокомпонентна и включва 
оценки от тестове, попълване на документи, протоколи, чек- листи, 
обследвания, изнесени презентации/ доклади от всеки раздел. 

За всеки компонент, участващ в крайната оценка се определя коефициент 
на значимост (от 0 до 1), като общата сума на коефициентите винаги трябва да 
бъде 1. Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобалната 
система от различните компоненти умножени със съответния коефициент на 
значимост. 
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Q крайна оценка = K1Q оценка от комунална хигиена + K2Q оценка от    
хигиена на ДЮВ + K3Q оценка от хигиена на хранене + K4Q оценка от 
трудова медицина + K5Q оценка от епидемиология. 

К1= 0.20; К2= 0.20; К3= 0.20; К4= 0.20; К5= 0.20  
Крайната оценка се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 
Ако един от компонентите е слаб 2, крайната оценка задължително е слаб 
2. 
 

15. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на 
дейността по оценяването 

 
  Оценяваните студенти имат право и задължението да се информират за 

регламента, процедурите и резултатите от оценяването, да представят 
претенции и жалба 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 компетентност и 
получената крайна оценка за тях. 
  Допускат се корекции на оценките в случаите по предходната алинея в 

студентската книжка, изпитния протокол, или по партидата на главната книга 
само от титуляра на дисциплината. 
Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможността на 
студентите да се запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура 
обявени предварително. Периода, в който се осигурява достъп на студентите 
до изпитните материали и резултатите е не по-дълъг от 3 (три) работни дни 
след датата на изпита. 
Характеристиката на дисциплината се представя 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 на 
воденият от тях лекционен курс, включващ заглавия и последователност на 
темите от учебното съдържание, препоръчителна литература, начин на 
формиране на оценката и форма на проверка на знанията и уменията”. 
 
                                            Прието с  Протокол№1/04.10.2017г. на СС 


