
 

 

 

 
 

Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив  

ОРГАНИЗИРА 

ЕДНОМЕСЕЧЕН КУРС ПО  

„ОБЩА И КЛИНИЧНА ПСИХОПАТОЛОГИЯ“ 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: от 21 март 2022 г.  до 18 април 2022 г. 

 

НАЧАЛО НА КУРСА: 30 април 2022 г. 

 

ТАКСА НА ОБУЧЕНИЕТО: 320 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. Декларация     / изтегли тук/ 

3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-

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

подаване на документите с куриер 

4. Сканирана оригинална диплома и приложение за придобита образователно-

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

документите на място 

5. 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/2022/03/zayavlenie-kurs-obshta-i-klinichna-22-01-03-22.docx
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2022/03/deklaratsia-za-saglasie-obshta-i-klinichna-22-01-03-22.docx
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2022/03/narezhdane-za-plashtane-obshta-i-klinichna-22-01-03-22.docx


 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА КУРСА:  

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

Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ 

 

На успешно издържалите обучение се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за проведен едномесечен курс по 

„ОБЩА И КЛИНИЧНА ПСИХОПАТОЛОГИЯ“ 

 След приключване на курса  и издаване на удостоверение, при взимането му  се заплаща  

таксата от 12 лева. 

ДИСЦИПЛИНИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ 

Учебни предмети Хорариум  

Обща психопатология – първа част 

            Лекционни теми: 

- Нарушения във ВПД 

- Нарушения на емоциите 

- Нарушение на мисленето 

- Нарушения на вниманието 

- Нарушение на паметта 

- Нарушение на интелекта 

- Нарушение на съзнанието 

- Нарушение на психомоториката и волята 

 

20 уч. ч. 

Клинична психопатология – 1 част 

            Лекционни теми:  

- Основна психиатрична нозология (невротични, афективни, 

свързани с употреба на ПАВ, психотични разстройства) 

 

20 уч. ч. 

Клинична психопатология – 2 част 

            Лекционни теми: 

- Детска психопатология 

- Психопатология на късната  възраст 

- Клинична психопатология 

 

20 уч. ч. 

Клинична психопатология – 3 част 

            Лекционни теми: 

- Спешни състояния в психопатологията 

- Съдебна психиатрия 

 

20 уч. ч. 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Курсът 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. Той представлява едно 

продължение на вече предоставеното обучение в полето на медицинската психология. Предвидени 

са следните теми: 

o Обща психопатология 

o Психиатрична нозология 

o Клинична психопатология 

Това върху, което ще заложим в този курс е методологията на преподаването, свързана с теоретичната 

рамка на основните направления в психопатологията, предоставяне на видеоматериали и клинични 

случаи, с цел демонстрация и улесняване на усвояването на материала. Във всяка една дисциплина 

са предвидени часове за подобряване на уменията за разпознаване на отделните психопатологични 

синдроми и подобряване на чувствителността и толерантността към тези състояния. 

 

 

 

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 

 


