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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
1. Цел на обучението по дисциплината 
Основна цел на обучението по дисциплината „Актуални микробиологични проблеми в 
хигиената на храненето“ е запознаване на студентите с микрофлората на храните и 
придобиването на знания за актуалните микробиологични проблеми в хигиената на 
храненето. 
 
Целта се съгласува с: 
• обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по системата ECTS), видни от учебния 
план; 
• квалификационната характеристика на специалността „Инспектор по обществено 
здраве”; 
• образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”. 
 
Целта е съобразена с мястото на дисциплината „ Актуални микробиологични проблеми в 
хигиената на храненето “ в учебния план на специалността „Инспектор по обществено 
здраве”.  
 
 
2. Учебно съдържание на дисциплината 
Дисциплината „ Актуални микробиологични проблеми в хигиената на храненето “ е с 
продължителност 30 часа (30 часа лекции). 

Основна задача на учебната програма по „ Актуални микробиологични проблеми в 
хигиената на храненето “: 

1. Да формира знания и умение за правилното вземане на материали за 
микробиологичен анализ от храни, хранителни обекти и производства. 

2. Да разшири познанията за микрофлората на основните хранителни продукти 
от растителен и животински произход. 

3. Запознаване с видовете хранителни заболявания от микробен произход. 

3. Предпоставки за постигане на основната цел и поставените задачи 
Студентите по специалността „Инспектор по обществено здраве” трябва да притежава 
основни познания по биология, химия и медицинска етика от образователните програми 
в гимназиите, за да започне и завърши успешно обучението си по дисциплината „ 
Актуални микробиологични проблеми в хигиената на храненето “. 
 
4. Академични ресурси 
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Обучението се води от нехабилитиран преподавател  с ОКС „магистър“  по медицина и 
специалност „Микробиология“. 
 
5. Материални ресурси 
Базата за обучение на студентите по специалността „Инспектор по обществено здраве“ в 
Медицински колеж, МУ-Пловдив разполага с лекционна зала/аудитория за провеждане 
на лекционните занимания.   

6. Лекционно обучение 

Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, които се 
предоставят на студентите по електронен път, за да могат да се подготвят за всяко 
занятие. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са избор на водещия лектор. 
Учебната програма включва и дискусионни семинарни занятия с цел проверка и текущ 
контрол на придобитите по време на лекциите знания. 

 
7. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 
 
Преподавателят е длъжен да има разработени лекции  по дисциплината и да предоставя в 
електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни материали. 
Представя се списък на основната препоръчвана литература по дисциплината „ Актуални 
микробиологични проблеми в хигиената на храненето “ по всяка нейна компонента 
(лекция) с приоритет на достъпните източници („основна литература”). В допълнение са 
препоръчани и интернет ресурси, от които да се намерят подходящи материали за 
подготовката на студентите по специалността „Инспектор по обществено здраве“. 

 
Учебници и практически ръководства 

 
1. Хигиена, хранене и епидемиология - проф.д-р Божидар Попов, дмн и кол.София 

2007 
 

2. Хигиена на храните и хранително законодателство - д-р Д.Боцов. Изд.Матком 2003. 
 

3. Хигиена на храненето и хранително законодателство - Доц.д-р В.Несторова - 
изд.Торнадо - НВ - София 2001 г. 

. 
1. Хигиена. Хигиена и екология - проф.д-р Димитър Цветков, дмн - Изд ,,Знание” 

ЕООД 1999 г. 
 
Сайтове: 
 

1. Страницата на Катедра Микробиология и Имунология в сайта на МУ-Пловдив:  
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http://mu-plovdiv.bg/en/faculties/faculty-of-pharmacy/departments/department-of-
microbiology-and-immunology/, където са достъпни микроскопски препарати,  
хранителни среди, някои практически тестове по микробиология и лекционни 
курсове. 

 
8.   Контролни работи 

Текущият контрол проследява нивото на усвояване на теоретичните знания и е 
задължителен елемент от учебната дейност. Целта на текущия контрол е студентите да 
усвоят по-трайно и качествено  материала по дисциплината. 
 

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.  
 
  10.  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 по предварително утвърден график; 
- включване на студентите в екипи по научни задачи, приготвяне на курсови работи, 

изследвания, проекти, кръжочна дейност и др. 
 
  11. Изпити 
Изпитите, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за:  
1. Резултатите на студентите от текущия контрол по време на обучението, самостоятелни 
задачи, индивидуална работа, активност на студента,  участие с преподавателя в научни 
изследвания и проекти и др.;  
2. Изготвяне и защита на реферат, което е част от заключителния етап в обучението. 
На основата на теорията и на обобщаването се дава вариант на конкретно решаване на 
проблем в дадена област.  
 

12.   Стандарти за оценяване 
Описание на стандартите за оценки на изпита по „ Актуални микробиологични проблеми 
в хигиената на храненето “: 

- Отличен (6) - за добро познаване на информационните източници, задълбочено 
овладени ключови и допълнителни знания , правилно разбиране на материята, 
умения за решаване на практически казуси и задачи, собствено мислене и 
аргументиране на решенията. 

- Мн. добър (5) - за много добре овладени ключови и допълнителни знания, 
осмислено и правилно разбиране на материята, успешно решаване на практически 
казуси и задачи, умения за прилагане на наученото при по-сложни казуси и задачи. 

- Добър (4) - за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 
задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене; 

- Среден (3) - за усвоени ключови знания и решения на прости задачи. 
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- Слаб (2) - не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 
                                                                                                                                                                       
При започване на занятията по „ Актуални микробиологични проблеми в хигиената на 
храненето “ студентите по специалността „Инспектор по обществено здраве“ се 
запознават със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и 
възможностите за получаване на обратна връзка с цел усвояване на преподавания 
материал, както и 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 оценка от писмен 
краен изпит и поне един от следните компоненти: 
1. оценка(и) от текущ контрол и самостоятелни задания; 
2. оценка от устен краен изпит; 
 
Възможни други компоненти са: 
4. оценката от работа с преподавателя по дисциплината по научни изследвания и проекти. 
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  = К1 Q оценка от текущ контрол + K2 Q оценка от писмен изпит + K3 

Q оценка от устен изпит 
 
К1 = 0.20;  К2 = 0.50;  К3 = 0.30  
 

Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб 2, то крайната оценка е 
задължително слаб 2. 
 
За характеристиката на дисциплината „ Актуални микробиологични проблеми в 
хигиената на храненето “ в този ù вид се предоставя достъп на студента в началото на 
обучението. 
Това изискване се поставя в съответствие със 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“. 
 

14. 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. 
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• 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 екип, 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. ректора по КА. 
 
Академичният стандарт за учебна дисциплина се публикува на сайта на МУ - Пловдив. 
 

                                                                    Изготвил:    
                                                                                     / д-р  Е. Лапарева/ 
 

 


