
Свободноизбираеми	дисциплини		за	студенти	специалност	„Фармация“	

СИД Семестър Часове 
Л/У 

Водещ 
преподавател Катедра Кратка анотация* 

История на 
фармацията I 20/0 доц. Д. Кафалова 

доц. С. Георгиев 
Фармацевтични 
науки 

Курсът изучава историята, теорията и практиката на фармацевтичната професия 
като една социално значима област на общественото здравеопазване. 

Изследване на 
функционалното 
състояние на 
биологичните 
тъкани и системи с 
физични методи 

II 15/0 Проф. П. Загорчев 
Медицинска 
физика и 
биофизика 

Обучението на свободноизбираемата дисциплина е базирано основно на някои 
общи принципи, върху които почиват основни явления и процеси в живата тъкан и 
механизмите чрез които те се реализират. Дисциплината разширява и задълбочава 
познанията върху структурните основи на организация и функциониране на 
биообекти на молекулно, субклетъчно, клетъчно и тъканно ниво.  
Студентите ще се запознаят с изясняване на механичните, електричните и 
енергетичните процеси в клетката, както и с основните пътищата за реализация на 
междуклетъчна комуникация и реакция на модели лекарствени форми. 

Характеристика на 
използваните 
радиофармацевтици 
в нуклеарната 
медицина 

II 12/8 Проф. П. Загорчев 
Медицинска 
физика и 
биофизика 

Дисциплината разширява и задълбочава знанията на студентите върху различните 
методи за получаване на радионуклиди, както и необходимите изисквания за 
тяхното приложение, като радиоактивна компонента в радиофармацевтиците. 
Студентите ще се запознаят и с различните видове радиофармацевтици, основните 
им характеристики и специфики на тяхното приложение, както в диагностиката, 
така и в терапията. В курса е застъпено и разглеждането на нови преспективни 
радиофармацевтици и тяхното приложение в нуклеарната медицина.  

Бионеорганична 
химия 

II 
III 

14/6 
14/6 гл.ас. Н. Милчева Химични  

науки 

Изучава се класификация на биоелементите, токсичните метали и тяхното вредно 
въздействие върху живите организми, както и неорганични елементи, които се 
използват за диагностика и лечение на някои болести в съвременната медицина. 

Модели във 
фармацията 

III 
IV 

15/5 
15/5 

проф. М. Манев 
гл. ас. Х. Манев 

Медицинска 
физика и 
биофизика 

Целта на тази дисциплина е студентите да придобият представа за използване на 
математиката като инструмент за моделиране, разбиране и интерпретиране на 
фармацевтични процеси. 

Фармацевтична 
алгология V 14/6 проф. Р. Младенов 

доц. П. Стоянов 
Бионеорганична 
химия 

Курсът задълбочава знанията на студентите в областта на биотехнологичното 
производство на хранителни добавки и лекарствени продукти с акцент върху 
биологичноактивните вещества синтезирани от водорасли. 

Сигнална 
трансдукция V 15/0 доц. А.Биволарска Медицинска 

биохимия 

Дисциплината цели обогатяване на знанията на студентите за сигналните пътища на 
молекулно ниво, които протичат в клетката, в норма и патология и да предложи 
съвременна научна основа за разбиране на патобиохимичните механизми. 



СИД Семестър Часове 
Л/У 

Водещ 
преподавател Катедра Кратка анотация* 

Фармацевтични 
калкулации V 4/16 доц. Б. Пиличева Фармацевтични 

науки 

Курсът развива солидна основа за принципите на изчисляване при рутинна работа: 
дозиране, пълнене, калкулиране на дози при парентерални форми, дозиране на база 
тегло и повърхност, скорост на въвеждане на венозна инфузия, разреждане, и др. 

Лекарствени 
взаимодействия 

VII 
VIII 

20/0 
20/0 проф. Л. Пейчев 

Фармакология, 
токсикология и 
фармакотерапия 

Целта е придобиване на знания за механизмите на полезни и нежелани 
взаимодействия в три направления: взаимодействия между лекарства; лекарства-
храни-хранителни добавки-напитки; лекарства-определени физиологични и 
патологични състояния. 

Клинична 
хомеопатия 

VII 
VIII 

20/0 
20/0 проф. Л. Пейчев 

Фармакология, 
токсикология и 
фармакотерапия 

В този курс студентите се запознават с основни въпроси на клиничната хомеопатия 
и практическото ѝ приложение при най-често срещаните остри патологични 
състояния. 

Технология на 
лечебно-козметични 
продукти 

VIII 8/12 проф. М. Касърова Фармацевтични 
науки 

Курсът има за цел да запознае студентите със същността на съвременната 
козметика, със специфичните суровини за лечебно-козметичните препарати, 
рецептури, лабораторни технологии, начин на приложение и реализация. 

Етерични масла и 
ароматерапия VIII 8/12 доц. Н. Бенбасат 

Фармакогнозия и 
фармацевтична 
химия 

Целта на тази дисциплина е да надгради знанията върху етеричните масла и 
етеричномаслените растения, методите за извличане, съхранение и контрол, 
начините на приложение на етеричните масла, възможните нежелани ефекти и 
основни правила за безопасност. 

Анализ на 
биологично-активни 
вещества 

VIII 
IX 

4/16 
4/16 доц. К. Иванов 

Фармакогнозия и 
фармацевтична 
химия 

Курсът има за цел обогатяване на теоретичната подготовка, създаване и 
разширяване на практическите умения в областта на аналитичното 
охарактеризиране на БАВ. 

Лекарство-
доставящи системи IX 12/8 доц. Б. Пиличева Фармацевтични 

науки 

Курсът разширява и задълбочава знанията относно разработването и 
производството на иновативни лекарствени форми, с цел да подготви студентите за 
експериментална научна работа и индустриални фармацевтични активности по 
тематиката. 

Клинична фармация 
и нови области във 
фармацевтичната 
практика 

IX 10/10 доц. Д. Кафалова 
доц. С. Георгиев 

Фармацевтични 
науки 

Целта на дисциплината е да запознае студентите с новите области  на практика на 
фармацевтичната  професия, възможностите за следдипломно  усъвършенстване и 
продължаващо обучение. 

*Заб.	Подробна	информация	относно	съдържанието	на	Учебните	програми	по	СИД	е	налична	на	интернет	адрес	https://mu‐plovdiv.bg/fakulteti/farmatsevtichen/katedri/	в	раздел	
Учебна	дейност	към	съответните	катедри.	


