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М Е Д И Ц И Н С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  П Л О В Д И В  
М Е Д И Ц И Н С К И  К О Л Е Ж  

 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ФИТОТЕРАПИЯ“ 

 

1. Цел на обучението по дисциплината  

Основната цел на обучението по дисциплината „Фитотерапия” е придобиване на 
знания за методите и възможностите за прилагане на лечебни растения при различни 
заболявания, като тенденция в съвременната медицина. 

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 съобразена с мястото на дисциплината в 
специалността по значимост и по хронология в учебния план.  

 
2. Учебно съдържание на дисциплината  
Темите и часовете на лекции, упражнения, въпроси за самоподготовка са посочени на 

сайта на университета  
(http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/pomo6nik farm.pdf).  

Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка следваща лекция и 
свързаните с нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия.  

 
3. Предпоставки  
Студентът трябва да притежава основни познания по фармацевтична ботаника, 

фармакогнозия, фармакология, основни познания за болестите при човек, за да започне 
и завърши успешно обучението си по дисциплината.  
 

4. Академични ресурси  
Лекциите по дисциплината могат да се четат от лице с магистърска степен с 

придобита специалност в областта „Здравеопазване и спорт”. 
 
5. Материални ресурси  
За обучението по дисциплината „Фитотерапия” Медицинският колеж разполага 

с необходимата материална база.  
 

 
6. Лекционно обучение 
Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации. 

Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са по преценка на лектора.  
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7. Семинарни  
Семинарното занятие се предшества от самостоятелна работа. Текущият контрол 

се провежда по време на семинарното занятие. По време на семинарното занятие се 
провеждат дискусии по предварително зададени теми и актуални проблеми. 

 
8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове.  
По дисциплината е предоставен списък на препоръчваната литература. Посочени 

са и редица допълнителни източници, от които може да се намерят подходящи 
материали за подготовката на студента.  
 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Керекрегу, Йозеф, Учебно пособие – Безопасност на храните 
<http://www.haccp.bg/law/Adapted_Food_Safety-corrective_BG.pdf> 

2. Момеков Г., В. Кочмаров, Н. Бенбасат, В. Цанкова, Растения и лекарства: 
токсичност и безопасност, София, Панацея 2001, 2014 

3. Станева Д., Л. Райнова. Билките, домашна аптека, София, Медицина и физкултура, 
2000 

4. Стоименова А., Г. Петрова, Управление на качеството във фармацията, София, 
2012 

5. Хаджиева Б., Фармакогнозия I част, Учебно помагало за Медицинските колежи, 
Макрос, Пловдив, 2014  

6. Хаджиева Б., Фармакогнозия II част, Учебно помагало за Медицинските колежи, 
Fast Print Books, Пловдив, 2016  

7. Хаджиева Б., Л. Пейкова, М. Георгиева, Д. Обрешкова. Фитотерапия, Пловдив, 
Макрос, 2015. 

8. ESCOP Monographs. (European Scientific Cooperative for Phytotherapy) 
(http://www.escop.com), 1997, second ed. 2004. 

9. European Pharmacopoeia Monographs. European Pharmacopoeia, 2014. 
10. ISO Standarts. Speciffications for medicinal and aromatic plants. International Standard 

Organisation (ISO) 
11. Европейска Комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост”. 

Ръководство – Прилагане на регламента за взаимно признаване по отношение на 
хранителните добавки, 2010 <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-
goods/files/mutual-recognition/food-supplements_bg.pdf> 

 
 
 
 

9. Контролни работи  
Студентите се натоварват интензивно и равномерно 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 
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се провежда един път в семестъра, като им се възлага задача писмено изложение 
(реферат) по дадена тема. В студентите полагат тест по дисциплината. На студентите се 
предоставя своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола. 
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, 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  
Оценката се формира от резултатите на студента от теста/реферата и 

самостоятелната задача, работа на студента с преподавателя по научни изследвания, 
проекти и др.;  
 

13. Стандарти за оценяване  
Успешното изучаване на дисциплината „Хранителни добавки – активност, 

безопасност, претенции и контрол” 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 (не повече от 30 %). Включва отделни оценки от текущ контрол 
(тест/реферат), 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 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. На основа на гореизложеното всяка оценка за 
теоретичния компонент на изпита се определя по следната характеристика:  

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; 
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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;  

Добър (4) получава студент, който развива темата описателно и репродуктивно; 
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; 

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;  

Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат 
като база за следващите нива на обучение.  

При започване на занятията студентите се запознават 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  

Текущ контрол – устен, провежда се по време на семинарните занятия (въпроси по 
тематиката на упражнението).. 
Краен контрол – Тест върху предадения материал в края на семестъра.  
         Писмен изпит (семестриален). 
Формиране на оценката: 
Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват посредством текуща оценка в 
хода на провежданото обучение и комплексна оценка след приключване на изпита в 
края на семестъра.  
Крайната комплексна оценка (ККО) от придобитите знания 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. 
Семестриален изпит: 
Семестриалният изпит е писмен, при необходимост се провежда и устно събеседване. 
Писменият изпит включва изложение на един въпрос от конспекта. 
 
Аспекти при формиране на оценката: 
Системата за контрол на подготовката на студентите през семестъра включва 
присъствие на лекции и участие в семинара, по въпроси върху тематиката. В началото 
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на всяка следваща лекция се контролират усвоените знания чрез въпроси от предадения 
материал до момента. Оценката за всеки студент се формира въз основа на 
теоретичната му подготовка, подготвен реферат, резултат от теста. Семестриалната 
оценка се оформя чрез писмен изпит и устно събеседване. 

 
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 
титуляра на дисциплината.  

• Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят писмено 
към оценяващия, който следва да даде аргументиран отговор до края на следващия 
работен ден.  

• Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента 
при оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена 
жалба до Зам. Ректор по КА.  

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. Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните 
материали и резултати е не по-дълъг от 3 (три) 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. 5, преподавателите са длъжни да 
разработят и да оповестят по подходящ начин и описание на 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“.  
 
 
 
 
Приет на СС с протокол № 12/20.02.2017 г. 


