
Утвърден на КС № 01/15.01.2018г. 
Катедра „Управление на здравните грижи“ 

Факултет Обществено Здраве 
Медицински университет- Пловдив 

 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ  

ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА  „КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ НА ХРАНЕНЕТО” 

 

1. Цел на обучението по дисциплината.  

Основна цел на обучението по дисциплината „Култура и традиции на 
храненето” e разширяване професионалната компетентност на студентите с 
познания за културата на хранене и народностните хранителни традиции в 
тяхното многообразие, уникалност и взаимовръзка с човешкото здраве. Учебната 
цел се съгласува с:  

 хорариума и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата ECTS) 

 квалификационната характеристика на специалността „Инструктор по 
хранене и безопасност на храните”, в чиито учебен план е включена  

 образователно - квалификационната степен (проф. бакалавър), за която е 
предназначена 

 мисията, визията и концепцията на обучение на Медицинския колеж. 
 
Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост и 

по хронология в учебния план и подпомага следващите етапи на обучението.  

 

2. Учебно съдържание на дисциплината. 

Учебното съдържание е в съответствие с потребностите на професионалната 
практика, за която се подготвят студентите и отговаря на очакванията за знания, 
умения и компетенции в сегмента на професията инструктор по хранене и 
безопасност на храните. Лекционният курс е систематизиран в тематични 
направления, които запознават студентите със спецификата на хранене и 
кулинарните традиции в различни региони на света. Разглеждат се историческите 
етапи в развитието на кулинарното изкуство и факторите, формиращи 
националните особености на хранене. Централно място е отредено на българската 
национална кухня и празнично-обредна ни система. В социален аспект, културата 
на хранене и хранителните традиции се дискутират в тясна взаимовръзка с 
индивидуалното и общественото здраве. Практическите упражнения следват 
хронологично лекционния курс, като тематичният им план е структуриран така, че 
занятията да ползват вече изучен учебен материал и понятия в лекционното 
изложение. 

Разпределението на  учебното съдържание на лекциите и упражненията по 
теми и часове са посочени в учебната програма на специалността „Инструктор по 



хранене и безопасност на храните” на сайта на Медицински колеж. 
http://medcollege-plovdiv.org 

3. Предпоставки.  

За да започнат и успешно да завършат обучението си по дисциплината 
студентите трябва да притежават базови знания за понятието „култура“ като 
материални и духовни отличителни черти на дадено общество, както и 
асоциативните връзки на културата с начина на човешкия живот, включително с 
установени хранителни традиции и навици. 

4. Академични ресурси.  
 
Лекционният курс и семестриалният изпит се провеждат от хабилитиран 

преподавател (доцент или професор) в съответното научно направление или 
нехабилитиран преподавател (главен асистент) с придобита научна степен 
(доктор). Практическите упражнения се водят от хабилитирани или 
нехабилитирани преподаватели (асистент, главен асистент) на основен трудов 
договор към МУ или МК- Пловдив. Професионалната квалификация и 
академичните длъжности на преподавателския състав са съобразени с единните 
държавни изисквания за обучението по специалности от професионално 
направление „Здравни грижи“ за ОКС „Професионален бакалавър по ...“  

 
5. Материални ресурси. 

Материалната обезпеченост за провеждане на лекционния курс и 
практическите занимания по дисциплината изисква осигуреност на учебни зали с 
налична техника за мултимедийно презентиране.  

6. Лекционно обучение.  
 

Лекциите се изнасят по формата на мултимедийни презентации. След 
приключване на лекционния курс се предоставят на студентите по електронен път 
или могат да бъдат качени като масив от данни на платформата за дистанционно 
обучение на МК- Пловдив. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са 
избор на водещия лектор. Лекционният курс се води диалогично и интерактивно 
като по време на лекциите и в края на всяка лекция се предвижда време за 
дискусии. На базата на обратната връзка със студентите, която се осъществява по 
различни методи и форми (беседи, дискусии или заключителни анкети) се 
определят изискванията за усъвършенстване на лекционното обучение.  
 

7. Практически упражнения. 
 
Практическите упражнения се провеждат по групи. На студентите се 

възлагат задачи да подготвят и защитят своя теза (презентация) по тема, 
определена от преподавателя. Дават се указания за съдържанието и изготвяне на 
презентацията. Препоръчва се литература по темата, която ще се презентира. След 



презентацията се провежда дискусия в групата студенти, пред които докладващият 
студент защитава позицията по темата си.  

Обучението позволява гъвкавост чрез включването на допълнителни 
модули, свързани с основния учебен план на курса и използването на специфични  
методични форми (дискусии на видеофилми, печатни издания, научни 
публикации, съобразено с времевия фонд на семинарните занятия). 
 

8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове. 
 
Преподавателят разработва и актуализира периодично лекциите и 

упражненията по дисциплината. Предоставя се списък на основната препоръчвана 
литература по дисциплината, по всяка нейна компонента (лекции, упражнения) с 
приоритет на достъпните източници. Препоръчват се и интернет ресурси с 
подходящи материали за допълнителна подготовка на студента.  

 
9. Контролни работи.  

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. Текущият контрол се 
провежда чрез контролни задания – изготвяне не презентация със защита на своя 
теза по конкретна тема. Проверява се индивидуалната включеност и подготовката 
на студента относно практическите задания. Резултатите от тези проверки влизат 
като компонент в крайната оценка за семестъра. 

10. Самостоятелна работа и ангажираност на студента.  

Самостоятелната работа и индивидуалната ангажираност на студента се 
мотивира и ръководи от преподавателя (асистента). Преподавателят напътства 
студента, както в литературните източници, така и в методите на тяхното 
усвояване.   

 
11. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип.  

Сътрудничеството между студентите и преподавателя се изразява в:  

 Ангажираност и персонално внимание на преподавателя към 
студента; 

 Подпомагане на студента за преодоляване на текущи трудности по 
усвояване на материала; 

 Диалози и дискусии между студенти и преподаватели в 
регламентирано време или в приемните часове за консултации; 

 Напътствия от преподавателя за самостоятелната работа на студента; 

 Съвместни екипи със студентите по научни задачи, изследвания, 
проекти и др.  

 
 
 



12. Изпити. 
 

Проверка на знанията и уменията на студентите се осъществява чрез текущ и 
краен контрол. 

 Текущите оценки се дават в хода на семестъра за работата на студента по 
време на семинарни упражнения. 

 Заключителния контрол, предвиден по учебен план на дисциплината, се 
провежда след завършване на курса под формата на писмен изпит по 
тема от конспекта. 

 
13. Стандарти за оценяване. 
Стандартите за оценяване постиженията на студента внимателно се 

обмислят и дефинират така, че да са максимално обективни и да не зависят от 
субекта на преподавателя.  

Представя се примерно описание на стандартите за оценки на индивидуалните 
задачи от текущия контрол: 

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

 

 Среден (3) – получава студент за усвоени ключови знания и умения по 
дисциплината, без да може да ги прилага при решаване на етични казуси 
или задачи; 

 

 Добър (4) – получава студент за овладени ключови и допълнителни 
знания и умения за тяхното прилагане при решаване на етични казуси и 
задачи; 

 Мн. добър (5) – получава студент за много добре овладени ключови и 
допълнителни знания, адекватно използване на понятията от научната 
област на изучаваната дисциплина, осмислено и правилно разбиране на 
материята, умения за прилагане на наученото при сложни етични казуси 
и задачи; 

 Отличен (6) – получава студент за добро познаване на 
информационните източници, задълбочено овладени ключови и 
допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 
материята, умения за решаване на сложни етични дилеми, собствено 
мислене и морална аргументация на решенията.  

Заключителната проверка на равнището на подготовка на студентите се 
състои в писмен изпит по конспекта на дисциплината.  

При започване на занятията по дисциплината 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.  



14. Формиране на крайната оценка.  

Крайната оценка определя в каква степен студентът е постигнал целта на 
обучението и включва следните компоненти:  

 - 1. оценка от текущия контрол (индивидуалните задачи  на семинарните 
упражнения) 

 - 2. оценка от писмения изпит  

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.  

Например:  
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Не се приема за успешно взет изпит по дисциплината, когато по 
едната компонента има слаба оценка.  

При семестриалния изпит попълнените тестове на студентите се оценяват 
анонимно.  

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 титуляра на дисциплината.  

 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 5 (пет) работни дни 
след датата на изпита.  

 
Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 

обучението. Това е в съответствие с ЗВО чл. 56. ал. 1„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“. 

 
 

 


