
 

 

 
 
 

Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив ОРГАНИЗИРА 

ЕДНОМЕСЕЧЕН КУРС ПО „ОБЩА И КЛИНИЧНА 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ“ 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: от 15 март 2021 г.  до запълване на определената 

бройка курсисти 

 

НАЧАЛО НА КУРСА: 08 май 2021 г. 

 

ТАКСА НА ОБУЧЕНИЕТО: 200 лв. 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: 4 уикенда /1 месец/ 

 
В КУРСА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ЛИЦА С ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА 

СТЕПЕН БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ: МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, АКУШЕРКА, ПСИХОЛОГИЯ, ФОЛОСОФИЯ, 

ПЕДАГОГИКА  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Заявление        / изтегли тук/ 

2. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и приложение - при 

подаване на документите с куриер 

3. Сканирана оригинална диплома и приложение за придобита образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ при подаване на 

документите по електронен път 

4. Платена такса      

банкова сметка на Медицински университет – Пловдив  /изтегли тук/ 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

ИЗЦЯЛО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПЛАТФОРМАТА ZOOM в рамките на 1 

месец с лекционна натовареност в събота и неделя с хорариум 20 учебни часа за 

всяка една дисциплина.  

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2021/03/narezhdane-za-palshtane-Obshta-i-klinichna-psihopatologia-12-03-21.docx
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2021/03/Zayavlenie-Obshta-i-klinichna-psihopatologia-12-03-21.odt


 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА КУРСА:  

1.д-р Златослав Арабаджиев, дм – Медицински университет – Пловдив Катедра 

„Психиатрия и Медицинска психология“ 

2.проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм, дмн - Медицински университет – Пловдив 

Катедра „Психиатрия и Медицинска психология“ 

 

На успешно издържалите обучение се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за проведен 

едномесечен курс по „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПСИХОПАТОЛОГИЯ“ 

 

ДИСЦИПЛИНИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ 

 

№ Преподаватели              Учебни предмети Хорариум  

1 Д-р Златослав 

Арабаджиев, дм  

Обща психопатология –  

първа част 

Лекционни теми: 

- Нарушения във ВПД 

- Нарушения на емоциите 

- Нарушение на мисленето 

- Нарушения на вниманието 

- Нарушение на паметта 

 

 

   

 

 

20 уч. ч. 

2 Проф. д-р Дроздстой 

Стоянов, дм, дмн 

Обща психопатология –  

втора част 

            Лекционни теми: 

- Нарушения на интелекта 

- Нарушение на съзнанието 

- Нарушение на 

психомоториката и волята 

- Психиатрична нозология 

 

 

 

20 уч. ч. 

3 Д-р Златослав 

Арабаджиев, дм  

Клинична психопатология – 

първа част 

             Лекционни теми: 

- Шизофрения и други 

психотични разстройства 

- Афективни разстройства 

- Тревожни разстройства 

 

 

20 уч. ч. 



 

 

4 Д-р Златослав 

Арабаджиев, дм  

Клинична психопатология – 

втора част 

             Лекционни теми: 

- Спектър на ОКР 

- Личностни разстройства 

- Свързани със стрес 

психични разстройства 

- Геронто психиатрия 

 

 

 

 

20 уч. ч. 

 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Организирането на курса е продиктуван от необходимостта да се повиши 

компетентността и чувствителността на различните специалисти по отношение на 

психопатологията.  

От друга страна е съобразен с нарастващата потребност за толерантност и по-добро 

разбиране на пациентите с различни психични разстройства. Темите са разработени в 

една актуална насока налагаща се от изискванията на съвременните стандарти по 

психично здраве. Този курс е базиран на основните теоретични направления и 

терапевтични техники за комуникация, разпознаване, концептуализиране и 

подпомагане в полето на психичното здраве. Предвидени са следните теми: 

o Обща психопатология 

o Психиатрична нозология 

o Клинична психопатология 

 

КООРДИНАТИ С АДМИНИСТРАТИВЕН ОТГОВОРНИК ОТДЕЛ „СДО“ 

Адрес: 

Медицински университет – Пловдив 

бул. „Васил Априлов“  №15 А 

Университетски информационен център     

отдел „Следдипломно обучение“      ет.2 

експерт Стефания Кръстева 

тел. за контакт:  0899 106 416  

имейл:  stefaniya.krasteva@mu-plovdiv.bg 

 


