
 

Катедра „ХИГИЕНА“ 

4002 Пловдив, бул. В. Априлов № 15А 
тел.: 032 60 25 73; 032 60 25 76 
email: hygiene@fph.mu-plovdiv.bg  

 Department of HYGIENE 

15A V. Aprilov Blvd., 4002 Plovdiv 
phone: 00359 32 60 25 73 

email: hygiene@fph.mu-plovdiv.bg  

 

1 

РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПО ХИГИЕНА 

като част от стажа по Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална 

медицина 

Стажът по ХИГИЕНА е част от преддипломния стаж по Хигиена, Инфекциозни 

болести, Епидемиология и Социална медицина с продължителност 35 календарни дни, т.е. 25 

работни дни или 150 часа с кредит 6.2, разпределени: 

▪ Хигиена = 8 раб. дни ( + 3 раб. дни проф. болести); 

▪ Инфекц. болести = 10 раб. дни; 

▪ Епидемиология = 5 раб. дни; 

▪ Социална медицина = 2 раб. дни, 

като дневно стажант-лекарите имат по 6 учебни часа занятия. 

 Това означава, че първите 5 дни от стажа по ХИГИЕНА стажант-лекарите имат по 6 

уч.ч. занятия (5 раб. дни x 6 уч.ч. = 30 уч.ч.) и 3 дни по 3 уч.ч. занятия, тъй като имат стаж и в 

професионална клиника (3 раб. дни x 3 уч.ч. = 9 уч.ч.) или 

         стажът по Хигиена е с продължителност 8 раб. дни, от които 5 пълни, равняващи се 

на 39 уч.ч. 

 

Преддипломният стаж по Хигиена е с подчертано практична насоченост. 

Основните форми на обучение са практическа работа на терен (посещение на обекти), 

практическа работа в зала, семинари, решаване на казуси. 

Съгласно Правилника за устройството и дейността на МУ-Пловдив присъствието на 

занятията от държавния стаж по Хигиена е задължително. 

При пропуснат един работен ден от стажа, то той се отработва след съгласуване с 

преподавателя. 

При пропуснати два работни дни, с разрешение на Ръководител катедра пропуснатите 

занятия се отработват в седмицата, отделена за самоподготовка за явяване на държавен изпит. 

При неизвинени отсъствия повече от 30% от хорариума, т.е. пропуснати 3 и повече 

работни дни, стажът по Хигиена не се заверява. Стажант-лекарят трябва да получи разрешение 

от Декана на Медицински факултет да се включи към друга стажантска група с цел 

отработване. 
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След успешно преминаване на стажа по четирите дисциплини, на стажант-лекаря се 

заверява дневника с подпис и печат, и му се предоставя една седмица за самоподготовка за 

явяване на държавен изпит.  

Държавният изпит по Хигиена, Инфекциозни болести, Епидемиология и Социална 

медицина се провежда от хабилитирани преподаватели.  

Крайната оценка от държавния изпит се оформя като средно аритметична оценка от 

положените изпити по четирите дисциплини.  Ако един от компонентите на крайния изпит е 

„Слаб 2“, крайната оценка от държавния изпит е задължително „Слаб 2“.  

Окончателната оценка се вписва в изпитния протокол и студентската книжка. Стажант-

лекар с негативен („Слаб 2“) резултат се явява на поправителен изпит, който се провежда при 

същите правила. Ако и на поправката студентът не успее да издържи изпита се явява на 

ликвидационен изпит. 

Държавният изпит по Хигиена като част от държавния изпит по хигиена, инфекциозни 

болести, епидемиология и социална медицина е писмен и устен. Стажант-лекарят изтегля един 

въпрос от предварително предоставен актуален конспект. Писмено разработва основните 

знания от изтегления въпрос и след това ги излага устно. Устният изпит е под формата на 

дискусия не само по изтегления въпрос. Ако на една от формите на изпита по хигиена (писмена 

или устна), стажант-лекарят получи „Слаб 2“, то крайната му оценка по Хигиена е „Слаб 2“. 

Оценяваните стажант-лекари 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 стажант-лекарят по смисъла на предходното 

изречение е в сила и 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. В тези случаи се допускат корекции на оценките в студентската книжка, изпитния 

протокол и в главната книга само от Председателя на държавната изпитна комисия.  

Евентуални спорове и претенции от страна на стажантите 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 стажант-лекаря 

при оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена жалба 

до Декана на Медицински факултет.  

 

 

Доц. д-р Ст. Харизанова, дм,  

Ръководител катедра  

 

Приет с Решение на Катедрен съвет Протокол № 28/11.09.2020г. 


