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Приет на КС с Протокол № 14/27.09.2017 год. 

Актуализиран на КС с Протокол №41/15.09.2022 год. 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ  

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА “ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ” 

 

 

 

1. Цел на обучението по дисциплината  

 Основна цел на обучението по дисциплината ДЕРМАТОЛОГИЯ И 

ВЕНЕРОЛОГИЯ е придобиване на задълбочени познания за устройството, физиологията 

и патологичните промени на човешката кожа, придатъци и лигавици, етиологията, 

патогенезата, клиничната картина, диагностиката и лечението на най-честите кожни 

заболявания и болести, предавани по полов път, както и на практически умения за 

самостоятелно обслужване на пациенти с кожни заболявания.  

 Целта се съгласува с: 

✓ мисията и концепцията за университета; 

✓ обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата ECTS), видни от 

учебния план; 

✓ квалификационната характеристика на специалността; 

✓ образователната степен (магистър или бакалавър). 

Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост и по 

хронология в учебния план на студентите по медицина и дентална медицина, и в по-малка 

степен на студентите по фармация, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор.  

 

2. Учебно съдържание на дисциплината  

 Съдържанието на учебната програма е подредено хронологично така, че всяка 

следваща лекция и упражнение да ползват материал и понятия, които вече са 

дискутирани.  

 Темите и часовете на лекции, упражнения и колоквиуми са посочени на 

информацционно табло в катедрата и на нейния сайт:  
 

https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/medicinski/katedri/dermatologiya-venerologiya/ 

http://dermaplovdiv.tripod.com/katedra-home.htm 

 

3. Предпоставки  

Студентът трябва да притежава основни познания по анатомия, физиология, 

патоанатомия и патофизиология на човешкия организъм, пропедевтика на вътрешните и 

хирургическите болести, фармакотерапия, усвоени по време на предшестващото обучение 

по специалността, за да може да надгради познанието по дисциплината “Дерматология и 

венерология”.  

 

4. Академични ресурси  

Академичният състав на Катедрата по дерматология и венерология включва трима 

хабилитирани преподаватели, от които един с научна степен “доктор на медицинските 

науки” и двама с “доктор по медицина” (един професор и двама доценти), 3 

нехабилитирани преподаватели с научна степен “доктор” и 4 нехабилитирани 

преподаватели. Шест от преподавателите имат придобита специалност по кожни и 

https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/medicinski/katedri/dermatologiya-venerologiya/
http://dermaplovdiv.tripod.com/katedra-home.htm
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венерически болести. При необходимост, академичният състав се подсилва с гост-лектор, 

хабилитирано лице с научна степен “доктор”, и преподаватели на хонорар.  

 Лекциите се четат от хабилитиран преподавател (професор или доцент) с 

придобита научна степен (доктор) по съответната докторска програма. При възникнала 

необходимост, част от лекциите (до 50%) се възлагатат на нехабилитирани преподаватели, 

притежаващ научна степен “доктор”. Лекциите се провеждат през седмица по време на 

четвърти и пети учебен семестър (медицина) и четвърти семестър (дентална медицина), 

като продължават 2 учебни часа (по 45 минути).   

 Практическите упражнения се водят от хабилитирани (професор и доцент) и 

нехабилитирани преподаватели (главен асистент и асистент). Нехабилитираните 

преподаватели притежават ОКС “магистър“ по медицина и са назначени след конкурс. 

 

 5. Материални ресурси  

Катедрата по Дерматология и венерология използва материалните ресурси на 

Клиниката по кожни и венерически болести, към УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. За 

обучение на студентите и докторантите се ползват 2 семинарни зали, оборудвани с 

телевизори и възможност за мултимедийно обучение. Прилаганите технически средства, 

включват мултимедийни презентации, колекции от дигитални снимки и хистопатологични 

препарати.  

За отделни теми от обучителната програма се използват специализираните 

кабинети и лаборатории за алергологична, хистопатологична, имунофлуоресцентна, 

микологична, серологична, съдова и функционална диагностика.  

Катедрата и клиниката разполагат със съвременна диагностична и терапевтична 

апаратура – микроскопи, дерматоскопи, капиляроскопи, апарати за функционална 

диагностика с измерване на различни параметри на кожата, екипирани със специализиран 

софтуер, апарат за фототерапия. 

 

6. Лекционно обучение  

 Лекциите се подготвят и изнасят под формата на интерактивни мултимедийни 

презентации. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите на студентите са по избор 

на водещия лектор. 

 

7. Практически упражнения  

Провеждат се по групи. Темите на упражненията се съобщават в началото на всеки 

семестър на видно място в Катедрата и на нейната интернет страница. На студентите се 

предоставят методични указания.  

Основната част от времето на упражненията преминава в стаите на болните, като 

студентът има възможност да се учи и да практикува вече наученото директно върху 

пациентите. Поставят се самостоятелни задачи, които се дискутират с цялата група.  

Проверява се самоподготовката на студента по темата на всяко упражнение и 

усвоените знания и умения от предишни упражнения. 

 

8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове. 

 Преподавателите разполагат с разработени лекции и упражнения по дисциплината. 

При необходимост или поискване, на студентите могат да се предоставят учебни 

материали в електронен вариант. Обучителните материали, свързани с лекционния курс и 

практическите упражнения, са свободно достъпни до студентите на интернет страницата 

на МУ с програмата Share Point.  

В началото на всяка учебна година се актуализира списъка на основната 

препоръчителна литература по дисциплината. Препоръчват се и интернет ресурси, от 

които може да се намерят подходящи материали за подготовката на студента.  
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Препоръчителна литература:  

• Дерматология и верология. Учебник за студенти по медицина и стоматология. 

Златков Н., Янкова Р., Добрев Х., Чудомирова К., Зисова Л., Ботев И., МИ "Райков", гр. 

Пловдив, 2010. 

• Заболявания на кожата и придатъците й. Добрев Х. В: Справочник за 

диагностика и лечение на детските болести. 2-ро допълнено и преработено издание, Под 

ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2014: 435-455. 

• Алергични заболявания. Клинканова М., Н. Сивкова, Хр. Добрев, Т. Шмилев. В: 

Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 2-ро допълнено и преработено 

издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2014: 98-

110. 

• Дерматологични и венерологични проблеми в общата медицинска практика. 

Янкова Р. В: Актуални аспекти на общата медицинска практика. Под ред. на Л. 

Деспотова-Толева. Мед. Издат. ЕТ „Васил Петров – ВАП”, Пловдив, 2009. 

• Приложна дерматотерапия. Дурмишев Л. Изд. Марин Дринов, 2016. 

• Дерматофитни инфекции на кожата. Матеев Г, Зисова Л, Велинов Ц, Матеева В. 

Лакс Бук, 2017. 

• Дерматопатология на мъжките гениталии. Пехливанов Г, Бакърджиев И. 2017. 

• Clinical Dermatology. 3rd Ed., John Hunter, John Savin, Mark Dahl (eds), Blackwell 

Publ, 2002. https://backpackermedics.files.wordpress.com/2013/07/clinical-dermatology.pdf 

• Shimizu’s Textbook of Dermatology. http://www.derm-hokudai.jp/shimizu-

dermatology/ 

• DermNet NZ. http://www.dermnetnz.org/contents.html  

• http://emedicine.medscape.com/dermatology 

• Dermatology Information System. DermIS. 

http://www.dermis.net/dermisroot/en/home/ index.htm 

• Dermatology Image Bank. John Bezzant.2000. http://library.med.utah.edu/kw/derm/ 

• Dermatology Atlas. Loyola University Dermatology Medical Education Website. 

• http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine/dermatology/melton/atlas.htm 

 

Примерен изпитен тест по дерматология и венерология 

• http://dermaplovdiv.tripod.com/sample_test_bg%20-%20HtmlExport/index.html 

• http://dermaplovdiv.tripod.com/katedra-home.htm 

 

Сайт на Катедра по дерматология и венерология:  

https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/medicinski/katedri/dermatologiya-venerologiya/ 

http://dermaplovdiv.tripod.com/katedra-home.htm 

 

Въпросник за самоподготовка по дерматология и венерология за медицински 

сестри, акушерки и рехабилитатори (както и за студенти по медицина, дентална медицина 

и фармация) 

https://www.yumpu.com/bg/document/view/59506904/- 

 

 

 

 

http://www.dermnetnz.org/contents.html
http://emedicine.medscape.com/dermatology
http://www.dermis.net/dermisroot/en/home/
https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/medicinski/katedri/dermatologiya-venerologiya/
http://dermaplovdiv.tripod.com/katedra-home.htm
https://www.yumpu.com/bg/document/view/59506904/-


4 
 

9. Контрол и оценка  

Знанията на студентите се оценяват на всяко упражнение с текуща оценка. През 

семестъра се провеждат по 2 проверовъчни колоквиума върху част от преподавания 

материал. По преценка на преподавателя колоквиумите се извършват чрез писмено 

разработване на определени теми и/или чрез онлайн тестове. На следващото упражнение 

на студентите се предоставя информация и разяснения на резултатите от контрола, което 

да подпомогне по-нататъшната им подготовка. Резултатите от тези проверки влизат като 

компонент в крайната оценка за семестъра. 

 

10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента  

Самостоятелната работа на студентите и консултациите се провеждат от асистент 

по предварително обявен график. Една от целите на извънаудиторната дейност е 

възможност за работа със студенти, проявяващи насочен интерес към специалността. 

Студентите са консултират за ползване на професионалните литературните източници, 

както и за методите на тяхното усвояване. Предоставят се обучителни тестове, вкл. оn line, 

и материали за самостоятелна работа и упражнения на студентите. 

 

11. Сътрудничество между преподавателите и студентите  

Качественото сътрудничество и личният пример на преподавателя 

(професионализъм, обаяние и др.) са важна предпоставка за успеха на учебния процес. 

Сътрудничеството се изразява в ангажираност на преподавателя към студента и неговата 

предварителна подготовка за преодоляване на  възникнали текущи трудности по 

усвояване на материала; ползване на часове за консултации; включване на студентите в 

кръжочна дейност и съвместни научни разработки. 

 

12. Изпити  

Текущите оценки, предвидени по учебен план на дисциплината се дават в 

зависимост от резултатите на студента в практическите упражнения – активност по време 

на всяко упражнение, оценки на писмено и/или тестово проведени колоквиуми (по 2 в 

един семестър).  

Финалният изпит по Дерматология и венерологиа се провежда през девета сесия 

(медицина) и осма сесия (дентална медицина). Съставен е от няколко компонента – оценка 

от входящ компютърен тест, три писмено разработени изпитни въпроси (по един въпрос 

от трите части на конспекта) и устно препитване, което има най-голямо значение за 

финалната оценка. До писмен и устен изпит се допуска студенти с минимум 60% верни 

отговори на входящия тест. 

 

13. Стандарти за оценяване:  

 Разработени са ясни стандарти за оценяване, които обективизират оценките на 

студентите и не се влияят решаващо от субекта на преподавателя. Формира се средна 

оценка от проведените колоквиуми през семестъра, от входящия тест (с долна граница 

60%), писмения и устния изпит. 

Финалната оценка за степента на усвояване на дисциплината се определя със 

следната характеристика:  

✓ Отличен (6) получава студент, който самостоятелно, логично, с наличие на 

творчески елемент извежда темата; обосновано и оригинално ползва и интерпретира 

литературата, свързана със зададения въпрос; отлично е информиран и е готов да ползва 

на придобитите знания и професионални компетентности; има точност и богата езикова 

култура на изложението, практически се справя отлично до леглото на болния. 

✓ Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно 

продуктивно, нестандартно, търсейки нов алгоритъм и анализ на използваните 

литературни данни; прави опит да изведе и обоснове своя теза; адекватно използва 
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понятията от научната област на изучаваната дисциплина, има добра езикова култура; 

справя се много добре практически до леглото на болния с дребни пропуски. 

✓ Добър (4) получава студент, който развива темата описателно, репродуктивно, 

притежава ограничена самостоятелност при използване на получените знания и 

придобитите професионални компетентности; в изложението, макар да има наличие на 

добра езикова култура, се допускат неточности в използваните понятия; който е усвоил 

основни практически умения, но не в пълна степен и има някои пропуски. 

✓ Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в „готова схема“, 

като липсват основни моменти от разработваната тема; липсва готовност за самостоятелно 

използване на получените знания и професионални компетентности; терминологията не е 

усвоена в задоволителна степен, изложението се характеризира с беден език; усвоени са 

само някои основни практически умения. 

✓ Слаб (2) получава студент с оскъдни познания, които не могат да послужат като 

база за следващите нива на обучение в другите клинични дисциплини.  

При стартиране на занятията, на лекциите и упражненията, студентите биват 

запознати 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 определя в каква степен даденият студент е постигнал целта на 

обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от текущ 

контрол (колоквиуми и тестове през семестъра) и оценка от краен изпит (тестови, писмен 

и устен).  

Компонентите, участващи при формиране на оценката и коефициентите на 

значимост на дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия 

академичен стандарт на дисциплината. 

 За всеки компонент, участващ в крайната оценка, се определя коефициент на 

значимост (от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва да винаги да бъде 1. 

Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 

компоненти умножени със съответните коефициенти на значимост.  

 

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

задължително слаб (2).  

 

Формула за изчисляване на оценката по специалност медицина: 

 

Q  = (k1xQ1) + (k2xQ2) + (k3xQ3) + (k4xQ4) + (k5xQ5) + (k6xQ6)  

 

Q  = крайна оценка 

k1 = 0.30 коефициент за тест колоквиум 1 

k2 = 0.30 коефициент за тест колоквиум 2  

k3 = 0.40 коефициент за тест колоквиум 3 

k4 = 0.30 коефициент за тест колоквиум 4 

k5 = 0.30 коефициент за входящ изпитен тест 

k6 = 0.40  коефициент за писмен и устен изпит 

 

Q1 = оценка за тест колоквиум 1 

Q2 = оценка за тест колоквиум 2   

Q3 = оценка за тест колоквиум 3  

Q4 = оценка за тест колоквиум 4  

Q5 =  оценка за входящ изпитен тест   

Q6 = оценка за писмен и устен изпит  
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Формула за изчисляване на оценката по специалност дентална медицина: 

 

Q  = (k1xQ1) + (k2xQ2) + (k3xQ3) + (k4xQ4)    

 

Q  = крайна оценка 

k1 = 0.30 коефициент за тест колоквиум 1 

k2 = 0.30 коефициент за тест колоквиум 2  

k3 = 0.30 коефициент за входящ изпитен тест 

k4 = 0.40  коефициент за писмен и устен изпит 

 

Q1 = оценка за тест колоквиум 1 

Q2 = оценка за тест колоквиум 2   

Q3 = оценка за тест колоквиум 3  

Q4 = оценка за писмен и устен изпит  

 

 

 15. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността по 

оценяването  

Оценяваните студенти 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 студента по смисъла на предходната точка е в сила 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. 

Корекции на оценките се допускат в случаите по предходната алинея в 

студентската книжка, изпитния протокол или по партидата в главната  книга само от 

титуляра на дисциплината.  

Евентуални спорове и претенции от страна на студентите 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 студента при 

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

до Зам. Ректора по КА. 

Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да 

се запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 

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.  

 

Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 

обучението. Това е в съответствие със 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“.  

 

Утвърдил: 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДОБРЕВ, ДМН 


