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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ПРЕПОДАВАНИ В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 

 

Катедра Протетична дентална медицина осъществява обучение по следните 
дисциплини: 

-Материалознание 

-Протетична дентална медицина – I ва част 

-Протетична дентална медицина - II ра част 

-Преддипломен стаж по Протетична дентална медицина 

 

1.Цел на обучението по дисциплините, преподавани от катедрата Протетична 
дентална медицина 

Дисциплина „Материалознание“ /преподава се в 2 семестъра/: 

Запознаване със състава, химическата структура, физическите, химическите, 
механичните, медико-биологичните, технологичните свойства на материалите, 
предназначени за изработване на протезни конструкции и възстановяване на изгубени и 
увредени тъкани, както и на тези, които служат в междинните етапи на изработване на 
протезите. 

Практическото обучение е насочено към създаване на навици за използване на тези 
материали. 

Дисциплина „Протетична дентална медицина – I ва част „/преподава се в 3 
семестъра/: 

Да създаде основни теоретически и практически предпоставки за овладяване и развитие 

на клиничната обща и протетична дентална медицина чрез изучаване на: 

- нормалните анатомо-функционални форми и функции на дъвкателния апарат и 

възрастовите им физиологични промени по време на човешкия живот, 

- основните теоретични постановки и закономерности в протетичната дентална 

медицина, 
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- основните конструкционни принципи и технологията за изработване на най-

често прилаганите зъбопротезни конструкции. 

Дисциплина“ Протетична дентална медицина - II ра част“/изучава се в 6 семестъра/: 

Усвояване на собствените принципи и методи за профилактика, диагностика и лечение 

на денталните протетични заболявания, разработени от протетичната дентална 

медицина. То се постига чрез изучаване на етиологията, патогенезата и патологичните 

прояви на протетичните заболявания. Това дава възможност за постигане на вярно 

клинично мислене при съставяне на лечебен план за протетично лечение. 

Целите на обучението по Материалознание и Протетична дентална медицина се 

съгласуват с: 

- Мисията и концепцията на университета 

- Обема и кредитния рейтинг на дисциплината /по системата ECTS, видни от учебния 

план/ 

- Квалификационната характеристика на специалността 

- Образователната степен /магистър/. 

Целите са съобразени с мястото на дисциплините в специалността и хронологията в 

учебния план. 

2.Учебно съдържание на дисциплините 

Темите и часовете на лекции, упражнения курсови задачи за всяка една от дисциплините 

са посочени в учебните програми и сайта на МУ-Пловдив:  

www.mu-plovdiv.bg 

Съдържанието е подредено хронологически така,че всяка следваща лекция и свързаните 

с нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. 
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3.Академични ресурси 

Академичният състав на катедрата включва 4 хабилитирани преподаватели, 28 

нехабилитирани преподаватели. 8 нехабилитирани преподаватели имат научна и 

образователна степен „доктор“. От всички преподаватели 24 имат придобита 

специалност по Протетична дентална медицина . В катедрата има 6 главни асистенти. 

Лекциите се четат от хабилитирани преподаватели /доцент и професор/ с придобита 

научна степен доктор. Единични лекции се възлагат на нехабилитирани преподаватели, 

притежаващи научна степен по съответната докторска програма, гласувани на ФС. 

Практическите упражнения се водят от нехабилитирани преподаватели /асистент,главен 

асистент/. Нехабилитираните преподаватели притежават ОКС “Магистър по дентална 

медицина“ и са назначени след конкурс. 

4. Материални ресурси 

Катедрата по Протетична дентална медицина разполага с : 

- зъботехническа лаборатория с 11 зъботехника 

- технична зала, в която студентите изработват протезните консрукции по дисциплината 

„Протетична дентална медицина - II ра част“ под наблюдението на зъботехник или 

асистент 

- 1 зала за Дисциплина „Материалознание“/12 работни места/ 

- 3 зали за Дисциплина „Протетична дентална медицина – I ва част /30 работни 

места/ 

- 2 фантомни зали за Дисциплина “ Протетична дентална медицина - II ра част/20 

работни места/ 

- 5 клинични зали за Дисциплина “ Протетична дентална медицина - II ра част/40 

работни места/ 
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- 1 зала за преддипломен стаж по “ Протетична дентална медицина“/12 работни 

места/ 

- 2 семинарни зали (общо 49 места) 

- Специализиран кабинет по Зъбопротезна имплантолотия – намира се на територията 

на катедрата по Протетична дентална медицина, но е част от специализирания Център 

по Дентална имплантология (ЦДИ).  

- Специализиран CAD/CAM център /дентален кабинет с лабораторна част, компютърна 

зала и зала за 3D принтиране/ - намира се на територията на Катедрата по Протетична 

дентална медицина. 

Залите в които се провежда обучението на студентите са оборудвани съответно със 

зъботехнически маси, фантомни установки, дентални юнити. В Материалознанието са 

осигурени апарат за изследване чрез микроопън и апарат за термоциклиране. 

5. Лекционно обучение 

Лекциите се подготвят и изнасят по формата на мултимедийни презентации, които се 

предоставят на студентите по електронен път (в Share Point), за да могат да се подготвят 

за всяко занятие. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са избор на водещия 

лектор. 

6. Практически упражнения 

Провеждат се по групи. При всяка една от дисциплините, преподавани в катедрата, 

упражненията се отличават със специфични особености. 

Упражненията по Материалознание са практически и семинарни. 

За упражненията се предоставят методични указания, ръководства, тестове, образци от 

различни дентални материали и инструменти. Поставят се самостоятелни и екипни 

задачи. Проверява се: 

- подготовката на студента, 
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- резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение. 

На студентите се демонстрират , а впоследствие и те извършват:  

- основните методи за изследване на съставът и свойствата на денталните материали 

- технологията на обработване на денталните материали 

- клиничните манипулации свързани с приложението на денталните материали 

Упражненията по Протетична дентална медицина - I ва част са практически и 

семинарни . 

За упражненията се предоставят методични указания, ръководства, тестове, макети, 

образци от различни протезни конструкции, дентални материали и инструменти. 

Поставят се самостоятелни задачи. Проверява се: 

- подготовката на студента, 

- резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение. 

На студентите се демонстрират , а впоследствие и те извършват: 

- рисуване, склуптиране и восъчен моделаж на зъби 

- изработване на изкуствени зъбни коронки, мостови протезни конструкции, частични 

снемаеми протезни конструкциии, цели протези. 

На студентите се предоставят работни тетрадки, в които се отразяват проведените 

семинари и колоквиуми и всички случаи по които те работят и въз основа на които 

покриват необходимия за семестъра норматив. 

Упражненията по Протетична дентална медицина - II ра част са клинични. През 

първия семестър от обучението по тази дисциплина упражненията се провеждат във 

фантомна зала и включват : 

- семинарна част, в която се дискутират теми от теоретичния материал, предварително 

представен на лекции. 
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- практическа част, в която преподавателят демонстрира работа върху фантомна глава / 

с изкуствени зъби, частично обеззъбени челюсти, цялостно обеззъбени челюсти/, 

последвана от самостоятелна работа на студентите . 

След успешно преминат фантомен курс, студентите започват да посещават клинични 

упражнения в клинични зали, които включват: 

- семинарна част, в която се дискутират теми от теоретичния материал предварително 

представен на лекции, както и различни казуси свързани с конкретен пациент; 

- практическа част по време на която преподавателят демонстрира различни клинични 

случаи и под негово ръководство студентите работят с пациенти. Клиничната работа 

включва: изследване и попълване на история на заболяването на пациента, лечение на 

дефектите на твърдите зъбни тъкани с обвивни коронки, лечение на дефектите на 

зъбните редици с фиксирани или снемаеми конструкции, лечение на пълното 

обеззъбяване с цели протези . Въз основа на придобитите знания и умения в 

дисциплината Протетична дентална медицина - I ва част, студентите имат 

възможност сами да извършат лабораторните етапи; 

На студентите се предоставят работни тетрадки, в които се отразяват проведените 

семинари и колоквиуми и всички клинични случаи по които те работят и въз основа на 

които покриват необходимия за семестъра норматив. 

7. Информационни ресурси.Основна литература.Сайтове 

Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по дисциплината и 

да предоставя в електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни 

материали. 

Представя се списък на основната препоръчвана литература по съответната дисциплина, 

с приоритет на достъпните източници. Препоръчват се и интернет ресурси, от които 

може да се намерят подходящи материали за подготовка на студента. 

Източници за самостоятелна подготовка по дисциплината Материалознание 

1.Лекционен курс по Материалознание 
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2.Иванов, Ст. Учебник по материалознание за зъботехници. С., Мед. и физкултура,1991 

3.Иванов, Ст. Ръководство за упражнения по материалознание. С., Мед. и 

физкултура,1992 4..Кисов, Хр., Ив. Анастасов. Ръководство за практически упражнения 

по материалознание. Мед. И Физк.., София, 1995. 

5.Кисов, Хр. Стоматологична керамика Част I: Основни принципи, материали и 

инструментариум. С, Индекс, 1997  

6. Кисов, Хр. Отпечатъчни материали и отпечатъчни методи в неподвижното 

зъбопротезиране. Индекс, 1998 

7. Кисов, Хр. Ормосери Дефинит ОМС. С., Индекс, 1990  

8. Кисов, Хр. Стоматологични цименти и техники на циментиране на протезните 

конструкции. - С., Непрекъснато усъвършенстване, 2008  

9. Кисов, Хр. Материалознание за стоматолози. Университетско издателство    

“Св. Климент Охридски“, София 2019 

10. O'Brien. Dental Materials and Their Selection' (Fourth Edition). Quintessence Publishing 

11. Phillipsˈ Science of Dental Materials, Saunders, Elsevier, 2013, 12 Edition. 

Източници за самостоятелна подготовка по дисциплината Протетична дентална 

медицина – I ва част 

1.Лекционен курс по Протетична дентална медицина – I ва част 

2.Ралев, Р., Т.Пеев, А.Филчев. Пропедевтика на протетичната стоматология, МФ, 

София, 1995 

3.Ралев, Р. , А.Филчев. Пропедевтика на протетичната стоматология, МФ, София, 2008 

4.Тодоров, Г.: Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на 

протетичната дентална медицина. І част – Конструкции за неподвижно протезиране. ІІ 

част – Скелетирана моделно лята протеза. МУ-Пловдив, 2013 
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5. Rickne C. Scheid. Woelfel's Dental Anatomy: Its Relevance to Dentistry (Eighth 
Edition). Wolters Kluwer 

6. Herbert T. Schillinburg et al. Fundamentals of Fixed Prosthodontics (Fourth Edition). 
Quintessence Publishing 

7. McCracken. Removable Partial Prosthodontics (Eleventh Edition). Elsevier, MOSBY. 

8. Zarb, Hobkirk, Eckert, Jakob. Treatment of Edentulous Patients. Complete Dentures 
and Implant-Supported Prostheses, Elsevier, 13 Edition. 

Източници за самостоятелна подготовка по дисциплината Протетична дентална 

медицина – I I ра част 

1.Лекционен курс по Протетична дентална медицина – I I ра част 

2.Георгиев, Г., Н. Попов, Б. Николов. Клиника на ортопедичната стоматология. С, Мед. 

и физкултура, 1988 

3. Попов, Н. Клиника на протетичната стоматология. МФ, София, 1992 

4. Пеев, Т. А. Филчев. Клиника на протетичната дентална медицина.Жиемкей, С, 2008 

5. Herbert T. Schillinburg et al. Fundamentals of Fixed Prosthodontics (Fourth Edition). 
Quintessence Publishing 
 

6. McCracken. Removable Partial Prosthodontics (Eleventh Edition). Elsevier, MOSBY. 
 

 
7. Zarb, Hobkirk, Eckert, Jakob. Treatment of Edentulous Patients. Complete Dentures and 

Implant-Supported Prostheses, Elsevier, 13 Edition. 
 

   Имплантология (Implantology):     

1. Hughes F., Seymour K., Turner W., Shahdad S., Nohl F. Clinical Problem Solving in 
Periodontology & Implantology. Elsevier, 2013. 

2. Misch C. Contemporary implant dentistry. Mosby Elsevier, 2008. 

3. Watzek G. Implants in Qualitatively Compromised Bone. Quintessence Publishing, 
2004. 

4. Misch C. Dental Implant Prosthetics. Second Edition. Elsevier, 2015. 

 

   Държавен изпит (Final Exam of Prosthetic Dentistry): 

1. Основен лекционен курс  

2. Литературата по отделните дисциплини 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА (ADDITIONAL LITERATURE): 

1. Michael E. MacEntee. The Complete Denture - A clinical Pathway. Quintessence 
Publishing. 

2. P. Finbarr Allen and Sean McCarthy. Complete Dentures From Planning to Problem 
Solving (Second Edition). Quintessence Publishing. 

3. George Freedman. Contemporary Esthetic Dentistry, Elsevier, MOSBY, 2012. 

8.Контролни работи 

Студентите трябва да 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. Текущ контрол на знанията на 

студентите се провежда чрез семинари, колоквиуми и тестове по време на семестъра. 

Оценка на практическите умения по дисциплината Протетична дентална медицина – I 

ва част се извършва чрез практичен изпит в края на IV семестър. Оценка на клиничните 

умения по дисциплината Протетична дентална медицина – I I ра част се извършва 

чрез практичен, клиничен изпит в края на X семестър.На студентите се предоставя 

своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола (на следващото 

упражнение), което да подпомогне по-нататъшната им подготовка. Резултатите от тези 

проверки влизат като компонент в крайната оценка за всеки семестър, отразена в личен 

картон на студента 

9.Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента 

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), 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: 

- 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. 
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- Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др. 

- Организиране и провеждане на кръжоци с различна тематика 

11. Изпити 

Текущите оценки, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за: 

1. Резултатите на студента в семинарни или клинични упражнения, курсови и 
самостоятелни задачи, работа на студента с преподавателя по научни изследвания и 
проекти и др.; 

2. Провеждане на семинари, колоквиуми, тестове и практически изпити по учебен план 

Изпит по дисциплината 

Държавен изпит по Протетична дентална медицина след успешно преминат 
преддипломен стаж 

12.Стандарти за оценяване 

Успешното изучаване на дисциплините Материалознание и Протетична дентална 

медицина от учебния план се оценяват 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 за от текущ контрол (тестове), 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 теоретическия 

компонент на изпита се определя дадена характеристика: 
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• Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат като база 

за следващите нива на обучение - предклинични и клинични дисциплини. 

• 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; 

• Добър (4) получава студент, който развива темата описателно, репродуктивно, като 

използва типови ситуации; 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; 

• 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; 

• Отличен (6) получава студент, който самостоятелно, логично, с наличие на творчески 

елемент извежда темата; обосновано и оригинално ползва и интерпретира литературата, 

свързана с разкривания въпрос; наблюдава се информираност и готовност за ползване на 

придобитите знания и професионални компетентности; точност и богата езикова култура 

на изложението. 

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 оценка от писмен 

краен изпит,оценка от устен краен изпит и оценка от текущ контрол. 

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 
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оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 

компоненти умножени със съответните коефициенти на значимост. 

Qкрайна оценка= К1Qоценка от текущ контрол+К2Qоценка от писмен 

изпит+К2Qоценка от устен изпит 

К1 = 0.20; К2= 0.50; К3= 0.30 

Ако един от компонентите на крайня 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. 

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. 

• 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. 
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• 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. 

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 с ЗВО чл. 56. ал. 1„преподавателите са длъжнида 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 формиранена оценката и форма на проверка на знанията и 

уменията“. 

 

Академичният стандарт за учебнатадисциплина е утвърден посредством Решение 

на КС ( Протокол № 4 oт 18.02.2021 ) и се публикува на сайта на ФДМ- Пловдив. 

 

 

 

 

18.02.2021   Проф. д-р Ангелина Влахова, дм 
Ръководител на Катедра по Протетична дентална медицина 

 


