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3. Предпоставки 
Студентът трябва да притежава завършено средно образование и да е класиран на 

конкурсно начало по критерии, определени от висшето училище. Наличието на базисни 
знания по физика, химия и биология ще подпомогне усвояването на учебния материал, 
предвид разглеждането на основни аспекти в етиологията и епидемиологията на някои 
незаразни и заразни заболявания, влиянето на факторите на средата върху здравето, 
принципите на здравословно и диетично хранене. 
 

4. Академични ресурси 
Академичният състав, участващ в преподаването по дисциплината включва 

преподаватели от Катедра по хигиена.  
 
Академичният състав на Катедра по хигиена включва: 
 
 3 хабилитирани преподаватели (1 професор и 2 доцент); 
 1 нехабилитиран преподавател с ОНС „доктор” и НС „доктор на науките“ с придобита 

специалност в областта на хигиената; 
 1 нехабилитиран преподавател с ОНС „доктор” и придобита специалност в областта на 

хигиената; 
 1 нехабилитиран преподавател без ОНС „доктор” и със специалност;  
 3 нехабилитирани преподаватели без ОНС „доктор” и без специалност.  

 
 

Лекциите се изнасят от преподавател, заемащ академична длъжност доцент или 
професор или притежаващ ОНС „доктор“ по хигиена и призната съответна специалност. 

Практически семинари се водят от хабилитиран или нехабилитиран преподавател. 
Нехабилитираните преподаватели притежават ОКС „магистър” по медицина или дентална 
медицина и са назначени след конкурс. 

 
5. Материални ресурси 

Катедрата по хигиена разполага с 3 учебни зали, с което се обезпечава обучението на 
студентите. Залите са снабдени с техника за мултимедийно презентиране. 
 

6. Лекционно обучение 
Лекциите се подготвят и изнасят под формата на (мултимедийни) презентации, които 

се предоставят по електронен път на студентите, при проявен от тях интерес. Когато те 
включват материал, който не е разгледан в посочената задължителна и препоръчителна 
учебна литература, материалите задължително се предоставят на студентите за ползване при 
подготовката им. Обемът и форматът на представяне на лекциите са избор на водещия 
лектор. При отсъствие на студенти от лекции се процедира съгласно „Правилник за 
организация на учебната дейност в МУ – Пловдив (2021)“. 

 
7. Практически семинари  

Практическите семинари се провеждат след подготовка на студентите по теми по 
предварително препоръчана литература. По време на семинарите се провеждат текущ 
контрол, дискусии по поставена тема и се решават практически казуси. При отсъствие на 
студента се процедира съгласно „Правилник за организация на учебната дейност в МУ – 
Пловдив (2021)“. 
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8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове  
 
1. Лекционни материали по хигиена, представени от водещия лектор  
2. „Хигиена и екология“, под ред. на П. Гацева. Лакс бук, 2015 г. ISBN: 978-619-189-018-7 
3. Хигиена и екология, Под ред. на П. Гацева. Пловдив: Лакс Бук; 2018. ISBN 978-619-189-

091-0. 
4. Въведение в трудовата психология. Под ред. на Б. Тилов. Пловдив: Интел дизайн ЕООД; 

2019. ISBN 978-619-7178-15-9. 
5. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, в сила от 18.01.2011 г., 

посл. изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г. 
6. Любомирова К. Лична хигиена, здравна култура и поведение. В: Хигиена. Том 1: 

Хигиена и екология, под ред. на Д. Цветков; 2014, стр. 481-487. ISBN 978-619-7084-13-9 
 

9. Текущ контрол 
По време на семинар студентите се препитват устно. Оценките от устните 

препитвания могат да се вземат предвид при формирането на окончателната оценка от 
изпита. 

 
10. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 

Самостоятелната работа на студентите се ръководи от преподавателите и е свързана 
със самоподготовка по предварително зададена тема и насоки за разработването ú. 

 
11. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип. 

Преподавателят има обявени приемни часове за консултации, а в сайта на 
Университета е оповестена информация за служебни контакти (ел. поща, телефон). 
Насърчава се участието на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др. 
на катедрата и в областта на дисциплината. По време на занятията преподавателят запознава 
студентите с текущите проучвания и проекти в областта на дисциплината и условията за 
участие.  

 
12. Изпити  

Изпитът по дисциплината се провежда присъствено, но при необходимост може да се 
използва и платформата за електронно обучение. 

Студентите се явяват на семестриален изпит след края на I–ти семестър. Изпитът има 
два компонента – комплексeн тест и писмено развиване на тема. Съответно, знанията на 
студентите се оценяват чрез двете писмени задания, включващи въпроси от целия конспект. 
(При провеждане на изпита в електронна среда под формата на тест, за втори компонент 
може да се вземе оценката от текущия контрол.) Желаещите да повишат успеха си студенти 
(ако нито един от компонентите от писмения изпит не е бил оценен със Слаб 2) и по 
преценка на преподавателя, могат да се явят на устен изпит, който няма задължителен 
характер.  

Оформената окончателна оценка се вписва в изпитния протокол и студентската 
книжка. Неполучилите положителна оценка се явяват на поправителен изпит, който се 
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провежда при същите правила. Ако и на поправката студентът не успее да издържи изпита, 
се явява на ликвидационен изпит.   

 
 

13. Стандарти за оценяване. 
 
Студентите се оценяват по шестобална система от слаб (2) до отличен (6): 
 
 Отличен (6) – за задълбочено познаване на посочените в актуалната програма 

задължителни литературни източници, овладени допълнителни знания и умения; 
 Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята; 
 Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания, умения за описание и 

характеристика на материята, но без да може да ги развие в критично мислене; 
 Среден (3) – за усвоени ключови фактологични знания за основните теоретични модели 

и концепции в дисциплината; 
 Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе.  

 
Оценките от тест по дисциплината се формират въз основа на относителния дял на точките, 
присъдени за дадените верни отговори, като необходимия минимален брой верни отговори е 
61%. Крайните оценки по дисциплината отразяват нивото на подготовка и компетентност 
съобразно целите на обучение, както следва: 
 
 Отличен (6) – ≥ 91% 
 Мн. добър (5) – 81 до 90% 
 Добър (4) – 71 до 80% 
 Среден (3) – 61 до 70% 
 Слаб (2) – ≤ 60% 

 
Желаещите да повишат успеха си студенти (ако нито един от компонентите от писмения 
изпит не е бил оценен със Слаб 2), могат да се явят на (незадължителен) устен изпит върху 
материала от конспекта. Оценката от писмения изпит не може да се повиши с повече от 1 
единица.  
 
При започване на занятията, преподавателят запознава студентите със стандартите за 
оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и възможностите за получаване на 
обратна връзка за напредъка им през семестъра. 

 

14. Формиране на крайната оценка. 
Оценка по дисциплината е многокомпонентна и включва оценка от двете крайни писмени 
задания, както и оценката от устното изпитване (по преценка на председателя на изпитната 
комисия). За всеки писмен компонент, участващ в крайната оценка, е определен коефициент 
на значимост (от 0 до 1), като общата сума на коефициентите е 1. Крайната оценка се 
получава като сбор от оценките по шестобалната система от различните компоненти 
умножени със съответните коефициенти на значимост: 
 
Q крайна оценка = К1 * Q оценка от писмена тема + К2 * Q оценка от тест 
К1 = 0.50; K2 = 0.50 
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Ако един от компонентите на крайния изпит е „Слаб 2“, крайната оценка е задължително 
„Слаб 2“. 
Окончателната оценка се вписва в изпитния протокол и студентската книжка. Студентите с 
негативен („Слаб 2“) резултат се явяват на поправителен изпит, който се провежда при 
същите правила. Ако и на поправката студентът не успее да издържи изпита, се явява на 
ликвидационен изпит. 
 
Изпитните материали се съхраняват в катедрата и се предоставя възможност на студентите 
да се запознаят с тях и основанията за оценка до 3 работни дни след оповестяване на 
оценките. 
 
 

Изготвил:  Гл. ас. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн 

Одобрил:  Доц. д-р Станислава Харизанова, дм 

Ръководител на Катедра по хигиена 

Академичният стандарт е приет с Решение на Катедрен съвет на катедра „Хигиена“ 
с Протокол №  5/31.05.2021 г. 

 


