
 



 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

Медицински колеж 

 

Наименование на дисциплината: 

„Специализирана медицинска терминология по английски, немски, френски език в областта 

на здравните грижи” 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Факултативна 

 

Ниво на обучение: 

Професионален бакалавър 

 

Форми на обучение: 

 Упражнения, самоподготовка. 

 

Продължителност на обучение: 

Три  семестъра – трети, четвърти и пети семестър 

 

Хорариум: 

 45 часа упражнения – по 15 часа упражнения на семестър 

 

Помощни средства за преподаване: 

 Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – ролеви 

игри 

 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване, изпит по време на 

сесията след V семестър. 

 

Формиране на оценката: 

Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени знания и 

умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва в учебната 

документация.  

 

Аспекти при формиране на оценката: 



 Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото изпитване и 

задължителния текущ контрол, участието по време на занятия и резултата от изпита по 

време на сесията. 

 

Семестриален изпит: 

Да – след пети семестър 

 

Държавен изпит: 

Не 

 

Водещ преподавател: 

Преподавател по “Чужда език“ в Медицински колеж 

 

 

                             АНОТАЦИЯ 

 

             

                      Студентите надграждат познанията си по чужд език и изучават медицинска 

терминология, ориентирана към здравните грижи.  

  

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

            Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 

повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 

терминология от тяхната специалност. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

      

 

               Теоретични познания – да се изгради граматико-лексикален корпус от 

знания за езика и културата, което да позволи на студентите да се справят с различни 

житейски ситуации и да натрупат компетенции по отношение на тясната си 

специализация 

               Практически умения – свободно общуване на ниво А2/В1 от ЕЕР; справяне 

с житейски ситуации като пазаруване, пътуване, упътване и др.; прилагане на усвоените 

специализирани познания (думи и термини), свързани с болничните заведения и 

спецификата на парамедицинския контекст. 



              Усъвършенстване на езиковите умения, обогатяване на речника от 

специфична медицинска терминология, обогатяване на общата култура, положителна  

мотивация при изучаване на езика. 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ 

 

Семестър Всичко часове Часове седмично От тях : 

лекции упражнения 

III,IV, V  15 1/15 седмици/ 0 15 

Общо :  45  0 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ И ЧАСОВЕ 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР - УПРАЖНЕНИЯ 

№ ТЕМА часове 

1 
 
 

История на развитието на човека 

  
3 ч. 

2 
 
   

Човешка раса – основна терминология 
6 ч. 

3 
 
 

Човешката личност – основна терминология. 
6 ч. 

                                                                                                                                       Общо: 15 

часа 

                                                                                                                               

                                      ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР - УПРАЖНЕНИЯ 

1 
 
 

 Терминология в областта на рехабилитацията (зъботехниката). 
7 ч. 



2 
 
   

Медицинска терминология в областта на анатомията и физиологията на 

човека 3 ч. 

3 
 
 

Основна медицинска терминология в областта на медицинската 

патология. 3ч. 

4 Структура на здравеопазването и здравните грижи  - терминологични 

особености. 

 

2 ч. 

                                                                                                       Общо:  15 часа 

 

 

                                        ПЕТИ СЕМЕСТЪР - УПРАЖНЕНИЯ 

1 
 
 

Решаване на конкретен ситуативен казус. 
5 ч. 

2 
 
   

Дискусия на съответния език по определен проблем в областта на 

здравните грижи, козметиката, диететиката и санитарния контрол. 5 ч. 

3 
 
 

Съставяне на научно съобщение на съответния език по предварително 

зададена тема. 5 ч. 

                                                                                                         Общо:  15 часа 
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                              КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН  ИЗПИТ: 

 

 

1. История на развитието на човека  

2. Човешка раса – основна терминология  

3. Човешката личност – основна терминология. 

4. Медицинска терминология в областта на анатомията и физиологията на човека. 

5. Основна медицинска терминология в областта на медицинската патология. 

6. Терминология в областта на здравните грижи. 

7. Терминология в областта на рехабилитацията. 

8. Терминология в областта на зъботехниката. 

9. Структура на здравеопазването  - терминологични особености. 

 

 

 

 

 


