
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

“ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” ВАРНА 

  ФАКУЛТЕТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 

 

 

 

     

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“КЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 
Хорариум-часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции V, VІ, VІІ, 

 VІІІ, ІХ, Х 

1/1/1 

1/2/1 

105 

Практически упражнения V, VІ, VІІ, 

 VІІІ, ІХ, Х 

2/2/4 

4/4/4 

300 

Общо часа    405  уч.ч. 

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – десети 

семестър 

Кредити  ( ECTS )  -   2/3/3/3/5/4/ 20 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ: 
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Целта на обучението на студентите по Клиника на Протетичната дентална 

медицина е изучаването и практическото усвояване на методите и средствата за 

предпазване и лечение на дъвкателния апарат. В продължение на 6 семестъра 

студентите изучават денталните заболявания в областта на зъбопротезирането и 

естетично и профилактично възстановяване на дъвкателната и говорната функции.  

Теоретичното съдържание на курса е разработено върху основите на 

съвременната физиология и функционалната школа в протетичната дентална 

медицина, а в клиничната и лабораторна практика използуването на ефективни 

протезни конструкции, за възстановяване на оклузо-артикулационното и оклузо-

пародонталното равновесие на дъвкателния апарат. 

 Новата програма е актуализирана чрез включването на съвременни методи на 

лечение и теоретични постановки, които спомагат за формирането на правилно 

клинично мислене, придобиване на добри професионални умения от бъдещите 

специалисти и повишаване качеството на обучението по Клиника на Протетичната 

дентална медицина. 

     

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА  

Форми и методи на обучение: лекции, семинари, дискусии, решаване на клинични 

казуси, практически обучения, мултимедийна презентация 

 

Форми на оценяване: текущо оценяване, участие в семинари и презентации, тест, 

коликвиум, практически изпит- цели протези, теоретичен изпит. 

 

 

 

Формиране на оцентакта: комплексна  
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 Оценяване на практическите умения на студента по време на клиничните 

упражнения 

 Полагане на задължителен колоквиум всеки семестър 

 Полагане на практически изпит в края на X семестър 

 Оценка от теоретичен изпит 

 

 

След завършване на курса студентите трябва да притежават следните знания, 

умения и компетентности: 

 

ЗНАНИЯ – за клиничната морфология на дъвкателния апарат, включващ 

зъбите, зъбните редици, пародонта, дъвкателните мускули и темпоро-

мандибуларната става, етиологията и патогенезата на заболяванията на 

дъвкателния апарат, методи и средства за изследване, предпазване и лечение на 

пациенти със заболявания на дъвкателния апарат.  

 

УМЕНИЯ – за диагностициране, лечение и профилактика на денталните 

заболявания в областта на зъбопротезирането и естетично и профилактично 

възстановяване на дъвкателната и говорната функции. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ – за етиологията и патогенезата, показания и 

противопоказания, клинична картина, диагностика, профилактика и лечение на 

заболявания на дъвкателния апарат с ефективни протезни конструкции за 

възстановяване на оклузо-артикулационното и оклузо-пародонталното равновесие 

на дъвкателния апарат. 

 

Програмен съвет:  

  

 Съставил програмата:                                       /проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н./ 

 

 

                                                                                                             /д-р Кирил Гогушев/ 

  

Ръководител катедра: 

   /Катедра Клиника на протетичната дентална медицина/ 

 

                                                                                      /проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н./ 
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