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  Наименование на дисциплината: „Пародонтология и заболявания на оралната 

лигавица”  

 Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: Задължителна  

 Ниво на обучение: Магистър /М/  

 Форми на обучение: Лекции, упражнения, самоподготовка.  

 Продължителност на обучение: четири семестъра  

 Хорариум: 60 часа лекции, 150 часа упражнения.  

 Помощни средства за преподаване: Мултимедийни презентации, практическа работа 

върху фантомни модели и пациенти, дискусии, демонстрация на профилактични и лечебни 

методи и средства, тестове, клинични задачи.  

  Форми на оценяване: Изпитна оценка,  решаване на тестове, колоквиум.  

 Формиране на оценката: Формира се средна оценка от практически и теоритически 

изпит.  

 Аспекти при формиране на оценката: Оценяване от изпита (теоритически и 

практически), решаване на тестове, оценка от колоквиума.  

  

Семестриален изпит: Да /входящ тест, практически, писмен и устен изпит/.  

Държавен изпит:Да  

Водещ преподавател: Хабилитиран преподавател по пародонтология и заболявания на 

оралната лигавица.  

 

 

1. Цел на обучението по дисциплината  

Обучението по пародонтология и заболявания на оралната лигавица като част от 

обучението по дентална медицина, има за цел да даде знания и да изгради умения, 

необходими за извършване на профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на 

пародонта и оралната лигавица, както и на свързаните с тях структури.  

Основната задача е денталните лекари да придобият самостоятелно клинично 

мислене и практически умения за денталната практика по отношение на клинико-

диагностичния и терапевтичен подход при лечението на тези заболявания.  

Обучението е насочено към все по-нарастващите потребности от интегриран и 

специализиран подход в денталната медицина с добре подготвени лекари в областта на 

пародонталните заболявания, периимплантните усложнения и свързаните с тях заболявания 

на оралната лигавица.  

Като базова дисциплина, пародонтологията и свързаните с нея проблеми, са обект 

на детайлно изучаване и поради масовото разпространение на заболяванията на пародонта, 

и поради тяхната социална значимост.  

  

  



   
 

3 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

  

     Основните задачи са насочени към:  

1. Получаване на основни съвременни теоретически знания и практически      умения в 

областта на пародонтологията, имплантологията и     заболяванията на оралната 

лигавица.  

2. Обучение на студентите в поддържане на пародонталното здраве като       част от 

поддържане на цялостния здравен статус на пациента. Обучение      в най-високо 

качество на обслужване на пациента.  

3. Обучение в разпознаване и овладяване на основните етиогенни фактори,      отговорни 

за формиране и развитие на пародонталните и оралните      заболявания.  

4. Разпознаване и управление на основните и допълнителните рискови      фактори, 

съдействащи за появата на заболяванията на пародонта и      оралната лигавица.  

5. Придобиване на практически и комуникативни умения за обучение на       пациентите 

в персонална орална хигиена.  

6. Получаване на знания за основните болестни процеси, развиващи се в      гингивата, 

пародонта и оралната лигавица, както и след имплантно       лечение.   

7. Усвояване на основните правила за имплантологично лечение и      произтичащите от 

това лечение усложнения.  

8. Запознаване с основни системи заболявания, оказващи модифициращ      ефект върху 

пародонталните заболявания.  

9. Систематично обучение (теоретично и практическо) за овладяване на      основните 

подходи (нехирургични и хирургични) при лечение на       заболяванията на пародонта 

и оралната лигавица.   

10. Овладяване на подходи при интерпретиране на клинико-        диагностичната 

информация и познаване на съвременните концепции        придобиване на основни 

знания и практики за упражняване на        първична и вторична профилактика.  

11. Придобиване на умения за вземане на решения, клинично мислене и        преценка.  

12. Постигане на необходимите поведенчески (морални и етични) реакции        на 

студентите в комуникативен план.  

13. Получаване на набор от компетенции за интегриране с останалите        дентални и 

медицински специалности. Обучение за работа в екип.  

14. Обучение в критично отношение към собствените възможности.   

      Насочване на пациента при необходимост към съответния специалист.  

15. Включване на студентите в научни изследвания под ръководството на        

преподавателите, като част от процесите на обучение. Обучение в        критичен, 

научен и ефективен начин на ползване и обработка на научна        информация, 

включително използване на съвременни информационни        технологии.  
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2. Учебно съдържание на дисциплината   

  

УЧЕБЕН ПЛАН  

  

Дисциплина  

Изпити  Часове  
Часове по години и семестри  

Семестър  Общо  Лекции.  Упражн.  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  

Пародонтология и 

заболявания на 

оралната лигавица  
X  210  60  150        1/1  1/2  1/3  1/4  

  

  

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 
IV курс, VII семестър 

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Предмет, цел и задачи на пародонтологията. Пародонт – 

структурни характеристики и функции. Гингива.  

2 ч.  

2.  Пародонт – структурни характеристикии и функции. 

Периодонтален лигмент, цимент и алвеоларна кост.  

2 ч.  

3.  Етиология на заболяванията на пародонта. Локални и ситемни 

фактори.  

2 ч.  

4.  Класификация на инструментите в пародонтологията – видове, 

дизайн, предназначение.  

2 ч.  

5.  Ръчни инструменти за отстраняване на зъбна плака,зъбен камък, 

некротичен цимент и патологично променена гингива.   

2 ч.  

6.  Ръчни инструменти – инструментация на предни и задни 

секстанти.  

2 ч.  

7.  Звукови и ултразвукови инструменти за почистване на зъбни 

повърхности.   

2 ч.  

8.  Машинни инструменти за почистване, заглаждане и полиране на 

зъбна повърхност.  

1 ч.  

                                                                                                                              Общо 15 часа  
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 ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

 IV курс, VII семестър 

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Въвеждащо упражнение  

  

2 ч.  

2.  Макроскопска анатомия на гингивата  

  

2 ч.  

3.  Инструментариум и апаратура за диагностика в 

пародонтологията   

2 ч.  

4.  Ръчни инструменти за отстраняване на зъбна плака и зъбен камък  

  

2 ч.  

5.  Ръчни инструменти за отстраняване на зъбен камък, некротичен 

цимент и патологично променени тъкани. Инструментация на 

предни секстанти.   

2 ч.  

6.  Ръчни инструменти за отстраняване на зъбен камък, некротичен 

цимент и патологично променени тъкани. Инструментация на 

задни секстанти.  

2 ч.  

7.  Машинни инструменти за почистване и заграждане на зъбни 

повърхности.  

2 ч.  

8.  Заверка на семестър.   1 ч.  

                                                                                                                               Общо 15 часа  

  

  

  

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

IV курс, VIII семестър 

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Патогенеза на плак-индуцирания възпалителен процес в тъканите 

на пародонта.  

1 ч.  

2.  Епидемиология за заболяванията на пародонта. Рискови фактори 

в етиологията на заболяванията на пародонта.  
Класификация на заболяванията на пародонта. Методи за 

изследване в пародонтологията – клинично изследване  

1 ч.  

3.  Методи за изследване в пародонтологията. Индексни системи.  

  

1 ч.  

4.  Образна диагностика в пародонтологията.  1 ч.  
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5.  Допълнителни диагностични методи в пародонтологията.  1 ч.  

6.  Плак – индуцирани гингивити.   1 ч.  

7.  Плак – индуцирани гингивити (продължение).  1 ч.  

8.  Некротизиращ улцеративен гингивит.   1 ч.  

9.  Неплак-индуцирани гингивити. Гингивити модифицирани от 

системни фактори.  
1 ч.  

10.  Неплак-индуцирани гингивити. Гингивални изяви при системни 

заболявания.  
1 ч.  

11.  Акутни пародонтити (абсцеси на пародонта).  1 ч.  

12.  Хроничен пародонтит  1 ч.  

13.  Хроничен пародонтит (продължение)  1 ч.  

14.  Агресивни пародонтити  1 ч.  

15.  Агресивни  пародонтити (продължение)  

  
1 ч.  

         Общо 15 часа  
  

  

  

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА УПРАЖНЕНИЯ IV курс, VIII семестър  

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Въвеждащо упражнение. Инструктаж за безопасен труд.  2 ч.  

2.  Ултразвукови инструменти за отстраняване на зъбен камък.   2 ч.  

3.  Методи за изследване на пародонта: анамнеза и клиничен 

преглед.  

2 ч.  

4.  Методи за изследване на пародонта: индексна система.  2 ч.  

5.  Методи за изследване на пародонта: палпация, сондиране, оценка 

на меките тъкани.  
2 ч.  

6.  Методи за изследване на пародонта: изследване на кревикуларна 

течност, вземане на материал от пародонтален джоб.  
2 ч.  

7.  Колоквиум върху „Инструменти и инструментация в 

пародонтологията”.  

2 ч.  
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8.  Методи за изследване на пародонта: рентгенова диагностика в 

пародонтологията.  
2 ч.  

9.  Плак-индуцирани гингивити – клиника и диагностика.  

 
2 ч.  

10.  Плак-индуцирани гингивити – диференциална диагноза и 

прогноза.  

2 ч.  

 11.   Некротизиращ улцеративен гингивит – клиника и диагностика. 

Диференциална диагноза.  
2 ч.  

12.  Гингивална хиперплазия – клиника и диагностика. 

Диференциална диагноза.   

2 ч.  

13.  Десквамативен гингивит: клиника, диагностика, диференциална 

диагноза.   

2 ч.  

14.    Гингивити - клиника, диагностика. Диференциална диагноза, 

прогноза. (обобщение)  
2 ч.  

15.   Заключително упражнение. Оформяне и приемане на работната 

документация.  

2 ч.  

                                                                                                                               Общо 30 часа  

  

  

  

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ V курс, IX семестър  

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Симптоматични пародонтити.  

  
1 ч.  

2.  Симптоматични пародонтити.  

(продължение)  

1 ч.  

3.  Комбинирани заболявания на пародонта и ендодонта.  1 ч.  

4.  Атрофия на пародонта. Рецесии на гингивата.     

5.  Оклузална травма  1 ч.  

6.  Лечение на заболяванията на пародонта. Лечебен план.  1 ч.  

7.  Лечение на заболяванията на пародонта. Инициална (хигиенна) 

фаза.  
1 ч.  

8.  Лечение на заболяванията на пародонта. Методи за контрол на 

бактериалната плака.  

  

1 ч.  
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9.  Лечение на заболяванията на пародонта. Химичен контрол на 

зъбната плака.  

1 ч.  

10.  Лечение на заболяванията на пародонта. Системно 

медикаментозно лечение на пародонталните заболявания.  
1 ч.  

11.  Лечение на заболяванията на пародонта. Системно лечение на 

пародонталните заболявания – стимулиращи средства.  

1 ч.  

12.  Лечение на заболяванията на пародонта. Топикално 

медикаментозно лечение на пародонталните заболявания – 

антимикробни и противовъзпалителни средства.  

1 ч.  

13.  Лечение на заболяванията на пародонта. Топикално 

медикаментозно лечение на пародонталните заболявания 

(продължение)  

1 ч.  

14.  Лечение на заболяванията на пародонта. Патогенетична терапия. 1 ч.  

15.  Лечение на заболяванията на пародонта. Корективна фаза при 

лечение на заболяванията на пародонта. Поддържаща фаза – 

същност, етапи на изпълнение, профилактика на зъбния 

пародонтит – първична и вторична.  

1 ч.  

                                                                                                                          Общо 15 часа  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА УПРАЖНЕНИЯ V курс, IX семестър  

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Заболявания на гингивата (преговор).  

  
3 ч.  

2.  Заболявания на гингивата (преговор).  

  
3 ч.  

3.  Хроничен пародонтит: клиника и диагностика.  3 ч.  

4.  Хроничен пародонтит: диференциална диагноза и прогноза. 

Активност на пародонталния джоб.  
3 ч.  

5.  Агресивни пародонтити: клинични изяви при локализиран и 

генерализиран пародонтит.  
3 ч.  

6.  Агресивни пародонтити: методи за диагностика. ДД и прогнози 

на заболяването.  
3 ч.  
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7.  Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта. 3 ч.  

8.  Оклузална травма.  3 ч.  

9.  Рецесия на гингивата. Атрофия на пародонта.  3 ч.  

10.  Лечение заболяванията на пародонта. Лечебен план. Инициална 

(хигиенна фаза).  
3 ч.  

11.  Персонална орална хигиена.  

  
3 ч.  

12.  Топикално медикаментозно лечение на пародонталните 

заболявания.  

  

3 ч.  

13.  Системно медикаментозно лечение на пародонталните 

заболявания.  

  

3 ч.  

14.    Патогенетична терапия: кюретаж процедура без ламбо.  

  

3 ч.  

15.   Заключително упражнение. Оформяне и приемане на работната 

документация.  

  

3 ч.  

                                                                                                                               Общо 45 часа  

  

  

   

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 V курс, X семестър 

 №  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Пародонтална хирургия – въведение.   1 ч.  

2.  Пародонтална хирургия - гингивектомия и гингивопластика.  1 ч.  

3.  Пародонтална хирургия - методи за хирургичен достъп.  1 ч.  

4.  Пародонтална хирургия - резективни методи и засягане на 

фуркацията.  

  

5.  Пародонтална хирургия - регенеративни методи, въведение.  1 ч.  

6.  Пародонтална хирургия - регенеративни методи, приложение.  1 ч.  
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7.  Пародонтална хирургия - мукогингивална хирургия. Гингивална 

аугментация.  

1 ч.  

8.  Пародонтална хирургия- мукогингивална хирургия, хирургично 

лечение на рецесии.  

1 ч.  

9.  Орална имплантология - теоретични основи.  1 ч.  

10.  Орална имплантология – фактори, влияещи върху 

остеоинтегрирането на имплантатите.  

1 ч.  

11.  Орална имплантология - показания, противопоказания и 

подготовка на пациента.  

1 ч.  

12.  Орална имплантология- имплантатна хирургия.  1 ч.  

13.  Орална имплантология - разширен хирургичен протокол.  1 ч.  

14.  Орална имплантология – усложнения. 1 ч.  

15.  Орална имплантология - лечение на периимплантита.  1 ч.  

                                                                                                         Общо 15 часа  
  

  

  

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

V курс, X семестър 

  

№  TEMA  ЧАСОВЕ  

1.  Въвеждащо упражнение. Инструктаж за безопасен труд.  4 ч.  

2.  Фармако – терапевтична схема при лечение на хроничен 

гингивит.  
4 ч.  

3.  Фармако – терапевтична схема при лечение на хроничен 

пародонтит.  

4 ч.  

4.  Патогенетична терапия: кюретаж без процедура с ламбо.  4 ч.  
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5.  Корективна фаза при лечение на пародонта. Инструментариум. 

Гингивектомия и гингивопластика.  
4 ч.  

6.  Корективна фаза при лечение на пародонта. Модифициран метод 

на Widman (по Ramfiord and Nissle). Резективни костни методи.  
4 ч.  

7.  Корективна фаза при лечение на пародонта. Регенеративни 

методи – направлявана тъканна регенерация  

4 ч.  

8.  Орална имплантология – периимплантит, мукозит и 
периимплантит – CIST - терапия   

4 ч.  

9.  Корективна фаза при лечение на пародонта - клинична 

демонстрация на хирургични техники.  

4 ч.  

10.  Корективна фаза при лечение на пародонта – протетично 

лечение. Стабилизиране зъби с увреден пародонт.  

4 ч.  

11.  Поддържаща фаза на лечебния процес – контролни прегледи, 

оценка и реоценка на състоянието на пародонта.  
4 ч.  

12.  Поддържаща фаза на лечебния процес – домашно лечение. 

Орална хигиена в домашни условия.  
4 ч.  

13.  Поведение на денталния лекар при пациенти със системни 

заболявания.  

4 ч.  

14.    Подготовка за практически изпит.  4 ч.  

15.   Заключително упражнение. Приемане практическа дейност. 4 ч.  

                                                                                                                            Общо 60 часа  

 

  

  

3.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ   

  

     След приключване на обучението, студентът трябва да има следните знания и 

умения:  

1. Да познава основните етиогенни фактори, отговорни за формирането и развитието 

на заболяванията на пародонта и оралната лигавица.  

2. Да е в състояние да образова пациентите относно основните етиогенни фактори при 

заболяванията на пародонта и оралната лигавица и да ги окуражава да поемат отговорност 

за собственото си пародонтално здраве.  
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3. Да дискутира с пациента възможното влияние на допълнителните рискови локални 

и системни фактори за неговото заболяване.  

4. Да познава и прилага всички методи за контрол на супра- и субгингивалната 

дентална плака (биофилм).  

5. Да инструктира пациентите за подходящи съвременни методи и средства за орална 

хигиена, съвместими с пародонталното и имплантологичното му здраве.  

6. Да оценява състоянието на пародонталните структури и оралната лигавица на 

пациента в контекста на общото състояние на организма. 7. Да оценява индивидуалния риск 

от развитие на заболявания на пародонта и оралната лигавица.  

8. Да прилага съвременни методи и средства при диагностиката и диференциалната 

диагностика на заболяванията на пародонта и оралната лигавица.  

9. Да прогнозира изхода от наличното заболяване и да коментира това с пациента.  

10. Да е в състояние да формира индивидуален план на лечение за всеки пациент, 

съобразно локалните и системно въздействащи фактори. 11 Да оценява всички резултати 

от лечението в дългосрочен план, включително и със съдействието на други специалисти.  

12. Да диагностицира, обяснява и дискутира необходимостта от пародонтално-

хирургични процедури и от имплантологично лечение и да насочва пациента към 

специализирана помощ.  

13. Да изработва и изпълнява индивидуални профилактични и въстановителни 

процедури, необходими за здравето на пародонталните структури и оралната лигавица, 

съобразени с индивидуалния риск.  

  

  

4. АКАДЕМИЧНИ РЕСУРСИ  

Катедрата разполага с необходимия брой преподаватели (3 хабилитирани и 10 

нехабилитирани) съгласно приетите нормативи за учебна натовареност на преподавателито 

от ФДМ, МУ-Пловдив. Преподавателите притежават отлична теоретична и практическа 

подготовка по дисциплината.  

  

5. МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ  

За осъществяване на обучението по дисциплината катедрата разполага с 3 броя клинични 

зали и 1 фантомна зала:  

Лабораторната обезпеченост на катедрата  
(обща апаратура и специфична диагностична апаратура )  

№  Наименование на основното средство  Бр.  

1.   Aпарат за изследване на орална лигавица  1  

2.   Апарат за опаковане на инструменти  1   

3.   Апарат за заточване на инструменти  1  

4.   Аспиратор   1  

5.   Апарат “Pieso classic” (Suprasson)  3  

6.   Автоклав   2  

7.   Апарат за полиране “Exflow”  2  
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8.   Апарат базисен “Piesomaster”  8  

9.   Aпарат за ултразвукова хирургия  1  

10.   Апарат ултразвуков за зъбен камък  3  

11.   Апарат за въздушна абразия  2  

12.   Въздушни мотори  6  

13.   Вани ултразвукови   1  

14.   Диагностико-терапевтичен комплект “Scorpion”  1  

15.   Електрокоагулатор “Kentamed 1D”  1  

16.   Камера интраорална  1  

17.   Лампа фотополимерна  4  

18.   Лазерна терапевтична система “Прометей”  1  

19.   Лазер хирургичен диоден  1  

20.   Машина “Assistina”  2  

21.   Микромотор (Gnatus)  9  

22.   Mикромотор зъботехнически  8  

23.   Монитор “Samsung”   2  

24.   Негативоскоп малък  6  

25.   Наконечник турбинен (Gnatus)  9  

26.   Наконечник за скайлиране  8  

27.   Наконечник “Pro-fin”  2  

28.   Очила предпазни с увеличителни лупи  2  

29.   Помпа аспирационна  1  

30.   Периодонтален ендоскоп „С” с 2 експлорера DV2 Peryos copy sistem  1  

31.   Проектор мултимедия CASIO  1  

32.   Работна систематика “ Izodent”  4  

33.   Работна систематика “Квинтенсенц”  6  

34.   Рaботна систематика „Simens”  1  

35.   Система „ Периотор” с након. Профин  2  

36.   Сонда пародонтална със софтуер  1  

37.   Система “Vector”   1  

38.   Ултразвуков апарат “Мiniрieson”  3  

39.   Ултразвуков накрайник за монтиране  8  

40.   Фантомни глави  10  

41.   Юнит и стоматологичен стол „ЕPIKA”  5  

42.   Юнит и стоматологичен стол „Gnatus”  9  

  

  

6. ЛЕКЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  
Лекционното обучение е онагледено с презентации.  

7. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ  

Практическите упражнения се провеждат в клиничните зали по Пародонтология в група по 

4-8 студенти. За темата на всяко упражнение са предоставени тестове за самостоятелно 

решаване. С тях се проверява подгототовката на студента и получените знания и умения по 
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конкретната тема. След самостоятелната работа асистентът задължително обсъжда 

пропуските в теоретичната част на теста. Под ръководството и контрола на асистента 

студентите провеждат лечение на пациенти. Екипно се обсъждат клиничните случаи и се 

поставят за разрешаване различни клинични задачи.   

По изключение, вместо тест, може да се изисква като задание за самостоятелна 

извънаудиторна работа подготовката на реферат и защита на следващото занятие.  

8. СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

За семинарното упражнение се препоръчва предварително литература по темите, които ще 

се обсъждат. На студента се задава теоретичен въпрос, на който отговаря писмено, след 

което се дискутира клиничен случай.  

9.ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА.   
  

1. Фиркова Е., Здр. Иванова, Основи на пародонталната инструментация / лекционен 

курс/, Пловдив 2015 г.  

2. Ботушанов П., Пародонтология. Клиника и консервативно лечение.  

Пловдив, 2002г.  

3. Уилсън Т., К. Корнман. Основи на пародонтологията. 1999г.  

4. Nield – Gehring J., Fundamentals of Priodontal Instrumentation. Advanced Root 

Instrumentation. Lippincott Williams &Wilkins.  

5. http://onlinelibrary.wiley.com, Periodontology 2000.   

6. www. blackwellpubliching.com/journel. as/ Journal of Clinical Periodontology.  

7. www.perio.org/ journel/ journal.html -  Journal of Periodontology.  

8. Jan Lindhe , Niklaus P. Lang , Thorkild Karring Clinical Periodontology           and Implant 

Dentistry  

9. Попов Н., Пеев Ст., Йорданов Б., Абаджиев М., Йончева И., Зъбопротезна 

имплантология. Учебник за студенти, специализанти и специалисти. София 2012.  

10. Атанасов, Д., Пеев Ст., Дентални имплантати. ( раздел от Орална хирургия - 

учебник за студенти по специалността “Дентална Медицина” под ред. на Д.Атанасов. - 

Пловдив 2011.)  

  

10. КОНТРОЛНИ РАБОТИ  

При всяко практическо упражнение се извършва текущ контрол на знанията, чрез 

провеждане на тестово изпитване по темата на съответната лекция и упражнение. След 

тестовото изпитване асистентът задължително предоставя информация и разяснения, което 

да подпомогне по-нататъшната подготовка на студентите. Резултатите от тези проверки 

влизат като компонент в текущата оценка за семестъра.    

Студентите са задължени да извършат и интерпретират резултатите от специфичните 

алергологични и огнищни диагностични тестове. Резултатите от практичната работа влизат 

като компонент при заверката на семестъра.   

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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11. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТА  

Самостоятелната работа се ръководи от асистенат, който напътства студента както в 

литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване.   

12. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ЕКИП  

Сътрудничеството се изразява в:  

- Ангажирност на преподавателя към студента и неговата предварителна 

подготовка, текущи трудности по усвояване на учебния материал и 

възможности с индивидуална програма на учене да постигне повече  

- Осигуряване на приемни часове за консултации  

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

13. ИЗПИТИ  

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

- Активността и резултатите на студента в клиничните упражнения през 

семестъра  

- Писмена работа от колоквиум  

- Работа на студента с преподавателя по научни изследвания и проекти  

  

14. СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

• Отличен (6) – Добро познаване на учебния материал, задълбочено овладени 

ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята. Умение за решаване на клинични задачи, аргументиране на 

решенията, извеждане на заключения. Точност на изложението и богат 

медицински речник и култура.   

• Много добър (5) – Много добре овладени ключови и допълнителни знания, 

осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на 

наученото при клинични казуси и задачи Затруднения при вземане на 

аргументирани самостоятелни решения.   

• Добър (4) – Добро владеене на материала, овладени основни и допълнителни 

знания. Липсват задълбочени знания при интерпретация на учебния материал и 

при вземане на аргументирани самостоятелни решения.  

• Среден (3) – Основни познания върху учебния материал. Усвоени основни 

знания за решаване на прости задачи. Беден медицински език.   

• Слаб (2) – Не отговаря на нито едно от изискванията по-горе.  

При започване на занятията по дисциплината 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.   

15. ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА  

Крайната оценка е многокомпонентна и включва оценките от:  
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- Текущ контрол  

- Тестово изпитване  

- Писмен краен изпит  

- Устен краен изпит   

За всеки компонент, участващ в крайната оценка, е определен коефициент на значимост от 

0 до 1:   

- Текущ контрол – к1=0.20  

- Тестово изпитване – к2=0.30   

- Писмен краен изпит – к3=0.25  -  Устен краен изпит – к4=0.25,  

като общата сума на коефициентите трябва винаги да бъде 1. Крайната оценка е сбор от 

оценките по шестобалната система от различните компоненти, умножени със съответните 

коефициенти на значимост, както следва :  

Qкрайна оценка=к1×Qоценка от текущ контрол + к2×Qоценка от тестово изпитване + 
к3×Qоценка от писмен изпит + к4×Qоценка от устен изпит  

Ако един от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната оценка е слаб 

(2).  

Изпитните материали са съхраняват в канцеларията и се предоставя възможност на 

студентите да се запознаят с тях и с основанията за оценка по ред и процедура обявени в 

т.к. 13в настоящия стандарт. Периодът, в който се осигурява достъп на студентите до 

изпитните материали и резултати, е не по-дълъг от 5 работни дни след датата на изпита.   

В началото на обучението на студента е предоставен достъп до характеристиката на 

дисциплината в този си вид.   

Това изискване се поставя 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“.  

  

  

                                                        РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: ..................  

                              /Доц. д-р Г. Томов, дм/  
                                             

  

  

  

 


