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№ 
Учебни дисциплини по учебен план на специалност „Дентална 

Медицина“, ОКС „Магистър“, 2019/2020 учебна година 

  

A. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

1 ХИМИЯ 

2 ФИЗИКА 

3 БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА,ГЕНЕТИКА НА ЧОВЕКА 

4 ЛАТИНСКИ ЕЗИК 

5 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

6 ЦИТОЛОГИЯ,ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 

7 АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 

8 БИОХИМИЯ 

9 БИОФИЗИКА 

10 ЧУЖД ЕЗИК   

11 ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 

12 МИКРОБИОЛОГИЯ 

13 СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

14 МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

15 МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ(МБС) 

16 ФАРМАКОЛОГИЯ 

17 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

18 ХИГИЕНА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

19 ПАТОАНАТОМИЯ 

20 ХИРУРГИЯ ВКЛ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И СПEШНИ СЪСТОЯНИЯ 

21 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

22 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(ОБЩА ПАТОЛОГИЯ) 

23 ПЕДИАТРИЯ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

24 СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 

25 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

26 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

27 НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ 

28 ОЧНИ БОЛЕСТИ 

29 ДЕНТАЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 

30 СПОРТ 

31 ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ 

32 СПЕЦИАЛНА (ОРАЛНА)ПАТОЛОГИЯ 
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33 ДЕНТАЛНА ПРОФИЛАКТИКА 

34 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА(ОБЩА И СПЕЦИАЛНА) 

35  ДЕНТАЛНА АЛЕРГОЛОГИЯ 

36 ФИЗИОТЕРАПИЯ(ОБЩА И СПЕЦИАЛНА) 

37 ЗЪБНА МОРФОЛОГИЯ, ОКЛУЗИЯ И ФУНКЦИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ 

38 ПРОПЕДЕВТИКА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТ.МЕДИЦИНА 

39 КЛИНИКА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

40 ПРОПЕДЕВТИКА  КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

41 КЛИНИКА КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

42 ПРОПЕДЕВТИКА  ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 

43 КЛИНИКА ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 

44 ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

45 КЛИНИКА ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

46 ОРТОДОНТИЯ 

47 ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗОЛ 

    

Б. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

1 СТУДЕНТСКИ СПОРТ * 

2 НАНОМАТЕРИАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА * 

3 ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ * 

4 ПСИХОАНАЛИЗА * 

5 ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ  

6 ФИТОТЕРАПИЯ * 

7 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - УВОД В ТЕРМИНОЛОГИЯТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА * 

8 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ДЕНТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ * 

9 OБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ И ХЪРКАНЕ. ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ.* 

10 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА НЯКОИ СОЦИО-ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ * 

11 КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ 

12 ИМУНОЛОГИЯ * 

13 ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ * 

14 ОБЩ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК А1 И А2 * 

15 ОБЩ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В1 И В2 * 

16 ТЕРМИНОЛОГИЯ И КОМУНИКАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА * 

17 ПЪРВА ПОМОЩ В ДОМА И ОФИСА * 

В. ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

1 ОСНОВИ НА ХРАНЕНЕТО НА ЗДРАВИЯ И БОЛНИЯ ЧОВЕК 

2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КОМУНИКАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

3 НЕМСКИ ЕЗИК ЗА КОМУНИКАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

Г. УЧЕБНА ПРАКТИКА 

№ УЧЕБНА ПРАКТИКА/ КЛИНИЧЕН СТАЖ 

1 УЧЕБНА ПРАКТИКА 6 СЕМЕСТЪР 

2 УЧЕБНА ПРАКТИКА 8 СЕМЕСТЪР 

Д. ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

1 ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

2 ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 
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3 КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

4 ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

5 ОРТОДОНТИЯ 

6 ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗОЛ 

    

Е ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

1 ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

2 ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 

3 КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

4 ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

5 ОРТОДОНТИЯ 

6 ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗОЛ 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ХИМИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър Хорариум-

часа 

Семестър 

Лекции 1 2 36 

    

Практически 

упражнения 

1 2 24 

    

Общо часа   60 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – І семестър 

Кредити  ( ECTS )   4 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ФИЗИКА“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции І 2 30 

    

Практически 

упражнения 

І 2 30 

    

Общо часа   60 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – І 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   4 

 

 

 

 

Анотация 

Изучават се основните физични явления и процеси, които протичат в 

живите организми или са в основата на медицинската и стоматологична 

диагностика и терапия. Поставят се основите на научния поглед върху 

структурата и основните процеси, протичащи в организмите. Разглеждат се 

основите на съвременната медицинска клинична диагностика и студентите 

се запознават със съвременните достижения в създаването и 

конструирането на медицинска апаратура. Преподаването на дисциплината 

развива логичното и аналитичното мислене у студентите.  

В лабораторията студентите се запознават с основите на физичното 

измерване, с някои основни измервателни апарати и методи за определяне 

на физични величини, използвани в медицинската и стоматологична 
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диагностика и терапия. Едновременно с това студентите се обучават за 

безопасна работа при боравене с електромедицинска апаратура. 

Провежданите експерименти допълват и илюстрират лекционния материал 

и дават възможност на студентите да усвоят основни умения за работа с 

измервателна апаратура и за систематично представяне на резултатите от 

експериментални изследвания. 

След завършване на курса се очаква студентите да са запознати с 

основните физични процеси в човешкия организъм, с основните физични 

принципи и възможности на медицинската и стоматологична диагностика, 

с физичните принципи на медицинската апаратура за диагностика и 

терапия, както и да имат подготовка за запознаване и работа с медицинска 

апаратура. 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 
по  

 

“Биология на човека,генетика на човека “ 

 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията 
Семестър 

 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции І, ІІ 2/1 45 

    

Практически 

упражнения 

І, ІІ 2/2 60 

    

Общо часа   105 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол няма 

 Изпит –  II 

семестър 

Кредити  ( ECTS )  3/3 6 

 

 

Анотация 
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Общата биология е наука която се занимава с произхода, специфичните 

особености и най-общите закономерности на съществуването и развитието 

на живота. Тя изучава онези общи прояви и свойства, които 

характеризират живота като специфично явление в природата. Затова, със 

своите теоретични постановки, тя представлява естественонаучна теория 

за всички частнобиологични науки, в това число  за медицината и 

стоматологията.  

Целта на настоящата програма по биология на човека е да запознае 

студентите с основните направления в областта на медицинската биология  

/възникване на живота и еволюция на животните и човека, паразитизмът 

като биологично явление, обща и молекулярна биология, обща и 

молекулярна генетика, основи на имунобиологията /, които имат 

непосредствена връзка с проблемите на медицината. По този начин 

обучението по учебната дисциплина спомага студентите да осъзнаят 

мястото на човека сред организмовия свят предвид бъдещата им 

реализация в областта на медицината и здравеопазването. 

Студентите придобиват основни знания и умения чрез активно участие в 

лекции, семинари и практически упражнения, изискващи предварителна 

индивидуална работа. Всеки студент се снабдява със специална 

протоколна тетрадка, разработена от преподавателите по биология, в която 

са отразени съдържанието на тематичните единици, практическите задачи 

и се поставят контролни въпроси по изучавания материал. В хода на 

занятията се използват различни други техники, методи и подходи.  

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

„ЛАТИНСКИ ЕЗИК“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 
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Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции    

    

Практически 

упражнения 

І,II 2/2 60 

    

Общо часа   60 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІI 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   4 

 

АНОТАЦИЯ 

на дисциплината 

Л А Т И Н С К И   Е З И К 

 

 Учебната дисциплина “Латински език” (Медицинска 

терминология) е предназначена да запознае студентите по специалност 

“Дентална медицина” със специфичните медицински понятия и им дава 

цялостна представа за съставянето, използването и възможностите на 

съвременната медицинска терминология; ориентира ги, подготвя ги и 

повишава комуникативните им умения за конкретните професионални 

дейности в сферата на здравеопазването чрез практическото приложение 

на латинския език. Целта на обучението е да надгради общите знания по 

медицинска терминология, да специализира и ориентира студентите към 

конкретните им прояви в сферата на здравеопазването. Изучаването на 

ЛАТИНСКИ ЕЗИК помага на студентите не само в обучението им по 

дисциплината, но и в по-доброто осмислено и логично възприемане на 

други изучавани дисциплини от областта на медицина, химия, биология и 

др. От самото начало те възприемат преподвания материал като основа за 

своята професионална подготовка. 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 
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Професионална квалификация “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІІ 1 15 

    

Практически 

упражнения 

ІІ 1 15 

    

Общо часа    30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )     4 

I. АНОТАЦИЯ 

 

Основна цел на дисциплината 

Компютри се използват в медицината и здравеопазването повече от 

60 години. Безспорна е необходимостта всеки професионалист в областта 

на медицината и здравеопазването да притежава не само основни 

компютърни умения, но и да може да използва свободно съвременните 

компютърни и информационни технологии 

Модул “Компютърна техника” покрива обучението по основи на 

информатиката, основни познания в областта на информационните и 

комуникационните технологии, основни компютърни умения и 

медицинска статистика. 

Модулът е предназначен за студенти по дентална медицина. 

 
 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 
 

ПО  
 

“ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И 

ЕМБРИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА“ 
 

 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 
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Вид на занятията Семестър 
Хорариум-часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции І 1 15 

    

Практически 

упражнения 

І 2 30 

    

Общо часа    45 

    

Форми на контрол Текущ контрол  Изпит – І семестър 

Кредити  ( ECTS )  - 4     

 

АНОТАЦИЯ 

 

на задължителната учебна дисциплина "Цитология, и ембриология на 

човека" 

 

Курсът по цитология и ембриология на човека цели да осигури 

студентите по дентална медицина с основни съвременни знания за 

структурната организация и функциите на клетките и тъканите, както и за 

образуването и развитието на зародиша на човека. Тези знания са 

необходими за формиране на медико-биологично и клинично мислене. 

Морфологията на клетките и тъканите се разглежда на светлинно-

микроскопско, електронно-микроскопско и молекулно равнище в тясна 

връзка с функцията им. Това въвежда студентите в логиката на строежа и 

функциите на живата материя, развива тяхното диагностично и 

диференциално-диагностично мислене на нивото на изучаваните обекти, 

създава основа за усвояване строежа на органите и системите, и осмисля 

зависимостта между отклонените от норма макромолекули, респективно 

структури и смутените функции на клетките и тъканите (проблемни 

клинични проекции). Необходимият комплекс от знания се допълва от 

знанията, свързани с диференцирането на половите клетки, с образуването 

и развитието на зародиша и неговите обвивки, и с влиянието на различни 

фактори върху процесите през ембрионалния период. 

Особено внимание в курса е отделено на клетките и тъканите, които влизат 

в състава на зъбите и техния прикрепващ апарат. 

Всичко това определя мястото и значението на цитологията, общата 

хистология и общата ембриология като фундаментална медицинска 

дисциплина, задълбочените познания  от която са жизнено необходими за 

обучението и цялостното изграждане на магистъра-лекар по дентална 

медицина. Тази философия е заложена в същността на настоящата учебна 

програма. 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“Анатомия и хистология на човека“ 

 

Специалност   “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен   “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация   “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции І, ІІ, ІІІ 1/3/2 90 

    

Практически 

упражнения 

І, ІІ, ІІІ 2/4/5 165 

    

Общо часа    255 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІІІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )    2/5/7 14 
 

 

АНОТАЦИЯ 

за задължителната учебна дисциплина “Анатомия и хистология” 
 

 

Курсът по анатомия и хистология има за цел да осигури студентите по 

дентална медицина с основни знания за макроскопското и микроскопското 

устройство на човешкия организъм на различните му равнища на 

организация в тясна връзка с функцията, филогенетичното, 

онтогенетичното развитие и факторите на околната среда. Изучаването на 

тялото на човека по систематичен и топографскоанатомичен принцип 

предоставя най-добри възможности за осмисляне на информацията от 

физиологията, биохимията, патологията, както и с оглед на съответните 
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клинични проекции. Естествената връзка между макроскопската и 

микроскопската характеристика на органите, които изграждат системите, 

апаратите и самия организъм, и техните взаимоотношения в 

топографскоанатомичен план са необходима предпоставка за 

многоаспектната клинична подготовка, естествено научния мироглед и 

цялостното изграждане на бъдещия магистър-лекар по дентална медицина 

като професионалист и творческа личност. 

Всичко това определя значението на “Анатомията и хистологията” на 

човека като фундаментална медико-биологична морфологична дисциплина 

с изключителна социална значимост.   

 

Промените, които предлагаме, засягат оптимизиране на учебния процес в 

трите семестъра в рамките на същия хорариум, с оглед натрупания опит в 

катедрата при преподаването на дисциплината през изтеклите години. 

Отстраняват се някои недостатъци в разпределението на материала както 

по семестри, така и по важност с цел по-доброто усвояване и акцент на 

тези теми, които предполагат професионалното изграждане на високо 

квалифицирани специалисти по дентална медицина. Досегашният опит 

показа, че натрупването на много лекции и упражнения и по същество 

огромен фактологичен материал във втория семестър на обучение е 

нецелесъобразно. С промените целим и хармонизиране на програмата по 

анатомия и хистология и в интердисциплинарен аспект – преминал курс по 

миология през първи семестър, необходим на студентите по дентална 

медицина при изучаване на пропедевтика през втори семестър. Смятаме, 

че намаляването на часовете за топографска анатомия на крайници и 

преразпределението им в други области, важни за бъдещите специалисти 

по дентална медицина ще се отрази на по-добрата им подготовка. 

Успоредното изучаване на вътрешните органи, заедно с дисекции и 

топографска анатомия на гръб, гърди, корем и таз цели по-доброто и 

комплексното им усвояване. Преместването на разделите ЦНС и сетивни 

органи заедно с дисекции на глава и шия в трети семестър смятаме за 
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целесъобразно по същите причини. Убедени сме, че промените, които 

предлагаме, ще бъдат предпоставка за по-добрата професионална 

подготовка на бъдещите специалисти по дентална медицина. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“БИОХИМИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІІ, ІІІ 2/2 60 

    

Практически 

упражнения 

ІІ, ІІІ 2/2 60 

    

Общо часа    120 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІІІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   4/4  8 

 

Анотация 

 

Дисциплината “Биохимия” е задължителна и фундаментална в курса на 

обучението на студенти, продобиващи образователно-квалификационна 

степен “магистър – лекар по дентална медицина”.  

Обучението по биохимия за студенти по дентална медицина представлява 

по-нататъшно надграждане на знанията, придобити при обучението по 

химия, като осъществява прехода от химичното към биологичното. 

Разглеждат се основните видове макромолекули, както и връзката между 

структура и функция. Студентите по дентална медицина трябва да се 
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запознаят с метаболизма на основните видове биомолекули и принципите, 

които са в основата на неговата регулация, с механизмите за извличане, 

съхранение и запазване на енергията, което е от значение за разбиране на 

връзката между обмяната на веществата и обмяната на енергията. 

Разглеждат се взаимовръзките и регулаторните механизми на основните 

обмени, разбирането на което ще позволи да се осмислят патологичните 

последици при тяхното нарушаване. Особено внимание се отделя на 

спецификите в обмяната и регулацията на костната и зъбните тъкани, 

както и на някои биохимични аспекти на зъбния кариес и пародонтозата. 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“БИОФИЗИКА“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІІ 1 15 

    

Практически 

упражнения 

ІІ 1 15 

    

Общо часа    30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )     3 
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Изучават се основни физични и физикохимични явления и процеси, които 

протичат в живите организми на молекулно, клетъчно и тъканно ниво с 

цел изясняване на принципите, върху които е изградена физиологията на 

организма в норма и патология. 

Разглеждат се понятия от кибернетиката, свързани с регулацията, 

саморегулацията и моделирането на биологични системи. Клетъчната 

биофизика разглежда въпросите за структурата и функцията на 

биомембраните, на транспорта на вещества и йони през мембрани. 

Изучават се електричните свойства на биологичните мембрани. 

В лабораторията студентите провеждат биофизични експерименти, някои 

от които върху модели, а други in vivo. Лабораторните упражнения 

допълват и илюстрират лекционния материал и дават възможност на 

студентите да развият своите умения за работа с измервателна апаратура и 

за систематичното представяне на резултатите от експерименталните си 

изследвания. 

След завършване на курса се очаква студентите да са запознати с основите 

на биофизичните процеси, протичащи в клетките на живите организми. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции  0 0 

    

Практически 

упражнения 

ІІІ, ІV 2/2 60 
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Общо часа    60 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІV 

семестър 

Кредити  ( ECTS )    3+3 6 

 

Преподаватели: ст. преп. Светла Трендафилова,  ст. преп. Валентина 

Ангелова 

Варна, 2013 



Анотация 

1. Основна цел на дисциплината е да продължи да усъвършенства 

езиковите умения по английски език на студентите, усвоени през 

задължителния курс на обучение в средното училище, като постави 

акцента върху автентични текстове и реалистични професионални 

ситуации, с които може да се сблъскат бъдещите специалисти. Учебният 

план-програма на курса е изключително гъвкава и е в състояние да 

отговори на нуждите и желанията на конкретната група студенти. В 

зависимост от анализа на нуждите фокусът на обучението може да се 

съсредоточава върху уменията за четене на специализиран медицински 

текст, слушане с разбиране, развиване на комуникативните умения или 

подготовка на научно съобщение или презентация. 

2. Основните задачи са следните: 

•да се доразвият и усъвършенстват основните езикови умения, 

ориентирани към бъдещата професионална реализация на студентите; 

•да се представят актуални теми от сферата на денталната медицина 

посредством автентични текстове от различни източници, вкл. учебници, 

статии от международни списания и монографии; 

•да се предоставят възможности на студентите за упражняване на езика в 

реалистични езикови ситуации и да се развият комуникативните им 

умения за професионално общуване. 

3. Концепцията на обучението е съобразена с европейските стандарти за 

качество на езиковото обучение и е основана на развитието на 

интегрираните лингвистични умения със силна практическа насоченост. 

Изхожда се от разбирането, че ключовите елементи на граматиката и 

основната лексика следва да се възприемат и упражняват в контекст. 

Акцентът се поставя върху интерактивността и баланса между езиковия 

фокус и задачите за развиване на езиковите умения, както и върху 

междукултуралните различия и начините за преодоляването им в 

професионалната сфера. 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“НЕМСКИ ЕЗИК“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции  0 0 

    

Практически 

упражнения 

ІІІ, ІV 2/2 60 

    

Общо часа    60 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІV 

семестър 

Кредити  ( ECTS )    3+3 6 

 

Преподаватели: ст. преп. д-р И. Мерджанов 

Варна, 2013 



Анотация 

 

Обучението по специализиран немски език за студентите от специалност 

“Дентална медицина” развива комуникативните и езиковите умения на 

студентите, които са им необходими в различни реални професионални 

ситуации и подпомагат усвояването основната специализирана лексика по 

специалността. След приключване курса на обучение студентите трябва да 

владеят следните конкретни умения:  

Четене с разбиране на автентични научни текстове, статии, доклади, 

извадки от учебници, както и научни публикации в областта на денталната 

медицина. Да могат да четат и разбират текстове в Интернет и да 

комуникират на специализиран немски език с помощта на новите 

електронни технологии, като част от тяхното бъдещо професионално 

развитие.   

Слушане с разбиране на кратки лекции, презентации, диалози и дискусии 

на немски език по различни теми от областта на денталната медицина. Да 

умеят да си водят записки при слушане и да разбират оплакванията на 

пациентите.  

Говорене: да могат да правят презентации по теми от областта на 

денталната медицина, да представят резултати от съвместната работа по 

различни Интернет-проекти и задачи, да свалят анамнеза на пациент и да 

обяснят ясно извършваните от тях манипулации и предписаното лечение, 

да описват работата си и задълженията си като специалисти по дентална 

медицина, да дискутират професионални казуси с колеги, да предават в 

резюме на немски език необходимата информация  по дадена тема и са 

описват и тълкуват таблици, графики и др., да излагат аргументи и 

контрааргументи по дадена теза.  

Писане на самостоятелен текст, автобиография, подготовка на презентация 

и защита на определена теза с аргументи и контрааргументи, да попълват 

професионални документи, като например анамнеза, да водят официална 

кореспонденция и оформят научно съобщение.  
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІІІ, ІV 3/2 75 

  2/3  

Практически 

упражнения 

ІІІ, ІV  75 

    

Общо часа    150 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – V 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   3/3  6 

 

Преподаватели: доц. д-р М. Стефанова, д.м. 

 

Варна, 2013 



Анотация 

 

Настоящият лекционен курс е в съответствие с обучението по физиология 

във Висшите медицински училища в България. Неговата цел е да запознае 

студентите  по дентална медицина със сложната същност на човешките 

функции, да представи организма като бързо адаптираща се и 

саморегулираща се система, както и да  направи клинико – физиологична и 

фармако–физиологична надстройка, в светлината на съвременните 

схващания за физиологията като наука и нейното значение за медицината. 

Имайки предвид спецификата на медицинското обучение по дентална 

медицина, в програмата се поставя определен акцент, касаещ физиологията 

на лицево-челюстната област. Разглеждат се въпроси, относно участието 

на органите на лицево-челюстната област в процесите на храносмилането, 

защитата на организма от увреждащото действие на фактори от външната 

среда, възприятията, геронтогенезата и адаптацията  на функциите. 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 
 

по  

“МИКРОБИОЛОГИЯ“ 

 

 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 2/1  45 

    

Практически 

упражнения 

V, VІ 1/2 45 
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Общо часа    90 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – VІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )    3/3 6 
 

 

Анотация  
 

 

 Обучението по микробиология е организирано съобразно 

класификацията на микроорганизмите и  тяхната роля в медицинската 

патология. Застъпени са главните раздели в микробиологията: обща 

микробиология, инфекция и имунитет, специална бактериология, 

вирусология и клинична микробиология. Особено внимание се отделя 

на значими аспекти в клиничната инфектология, вътреболничните 

инфекции и химиотерапията на инфекциозните заболявания. 

Студентите придобиват основни познания относно биологичните 

особености на микроорганизмите, тяхната роля в развитието на 

инфекциозните процеси, основните параметри на имунния отговор на 

макроорганизма,  методите за диагностика на инфекциозните 

заболявания и интерпретация на резултатите от микробиологичните и 

имунологични изследвания, методите за определяне на адекватна 

химиотерапия. Специално внимание се отделя на  методите за 

изследване  микрофлората на устната кухина, както и нейната роля в 

развитието на зубната плака, зъбния кариес и прилежащите т  

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

по  

 

“Социална медицина и медицинска етика“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 
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Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции IV 1 15 

    

Практически 

упражнения 

IV 2 30 

    

Общо часа   45 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит –  семестър 

Кредити  ( ECTS ) 4  IV 

 

 

Анотация 

Модулът по Социална медицина има за цел да запознае студентите с 

характеристиката и съвременните тенденции в общественото и груповото 

здраве, както и с методите и показателите за неговото изучаване и оценка. 

Дисциплината въвежда основните понятия, модели и съвременни 

измеренията на здравето и проследява развитието на концепцията за 

здраве. Основна насока е холистичната същност на здравето и неговите 

измерения, както и многофакторната му обусловеност и многообразието на 

здравните детерминанти. Разглеждат се различните групи показатели за 

измерване и оценка на общественото здраве, като основен акцент е 

поставен върху индикаторите от демографски характер. Студентите 

усвояват умения за изчисляване и  анализ на показателите и се запознават 

със съвременните тенденции на демографските процеси в света и 

България. Внимание е отделено на работа с демографски данни и тяхната 

интерпретация.    

 

Модулът по Медицинска етика разглежда Медицинската етика като 

вид приложна етика и обосновката за нейното съвременно развитие. 

Студентите се запознават с основните етически теории, принципи и 

правила. Акцент е поставен върху взаимоотношенията лекар-пациент и 
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етичните проблеми свързани с информираното съгласие, отказа от лечение, 

конфиденциалността на информацията и съобщаване на истината. 

Разглеждат се морално-етичните проблеми при донорството и 

трансплантологията, решението за смъртта, съвременните репродуктивни 

технологии, както и моралните предизвикателства пред разпределението 

на ограничени ресурси в здравеопазването и спазване правата на пациента. 

Запознати с основните теоретични аспекти на Медицинската етика и 

решаващи практически морално-етични казуси, студентите развиват 

чувствителност към моралните дилеми в медицинската и здравеопазна 

практика, както и умения за рационална аргументация и вземане на 

решения позовавайки се основните етични принципи и правила.   

Съдържанието на учебния материал отразява новите тенденции в 

развитието на етичното познание и практика през последните десетилетия 

в Европа и в света, новите виждания и документи на Световната 

медицинска асоциация по различни етични проблеми. 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІV 1 15 

    

Практически 

упражнения 

ІV 1 15 

    

Общо часа    30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІV 

семестър 

Кредити  ( ECTS )     4 
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Анотация 

 

Цел на преподаването на дисциплината Медицинска психология в 

обучение на студентите по стоматология е подготовката им за пълноценен, 

ориентиран към личността контакт с пациента и в частност: 1/ усвояване 

на основни психологични понятия на общата психология и психологията 

на личността като теоретична постановка за разбиране на себе си и 

пациента 

2/ разглеждане на съдържанието на основни, значими психологични 

параметри на комуникацията с болния в помощ на контакта "Лекар- 

Пациент", "Медицински екип - Пациент"; 

4/ разгръщане на актуалните способности на всеки от тях за осъществяване 

на терапевтичен контакт с пациента с цел избягване на допълнителен стрес 

за двете страни 

Дисциплината е в обем от 15 часа лекции и 15 часа упражнения, 

разгърнати като самопознание и натрупване на собствен опит. 

Контролът и оценката на знанията се осъществява чрез разглеждане на 

казуси в писмен вид и посредством семестриален изпит. 

За самоподготовка и самооценка студентите могат да ползват литература с 

ключови понятия: 

медицинска/клинична психология; психология на личността; 

психопатология на психичните процеси; комуникация; психосоматична 

зависимост; 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ“ 
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 Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІV 1 15 

    

Практически 

упражнения 

ІV 1 15 

    

Общо часа    30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІV 

семестър 

Кредити  ( ECTS )     4 
 

 

През последните години съществено нарасна значението на природните 

бедствия, техногенните, социално-икономическите, транспортните и др. 

катастрофи. Увеличава се опасността от тероризъм. Това води до 

необходимостта студентите по дентална медицина да придобият нови 

знания и умения чрез обучението си в Медицина на бедствените ситуации: 

- Биологични ефекти на различните поразяващи фактори при бедствени 

ситуации 

- Диагностика, сортировка, медицинска помощ на мястото на инцидента 

при травматични, радиологични и високотоксични отровни вещества 

(промишлени, селскостопанскии БОВ) и най-често срещаните епидемични 

заболявания възникнали при катастрофи и биотероризъм 

- Медицинската защита и медицинското осигуряване на населението при 

бедствени ситуации 

Обемът и характерът на теоретичната и практическата подготовка на 

студентите в курса по МБС са съобразени с тяхната професионална 
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подготовка и със задачите, които имат да изпълняват в системата на 

здравеопазване при екстремни ситуации. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 
 

по  

 

“ФАРМАКОЛОГИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІV,V 1/1 30 

    

Практически 

упражнения 

ІV,V 2/2 60 

    

Общо часа    90 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – V 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   5/4  9 

 

Анотация 

 

Основна цел на обучението по фармакология е да даде познание на 

студентите по дентална медицина върху закономерностите на общата 

фармакология и фармакологичната характеристика на отделните групи 

лекарства. Отделя се специално внимание на специфични и важни за 

практиката на денталния лекар лекарства. 

Основните задачи на дисциплината са: 

• запознаване на студентите с рецептурата на основните лекарствени 

форми и усвояване на умения за правилно изписване на рецепти; 
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• запознаване с общите закономерности, на които се подчинява 

движението на лекарствата в организма (фармакокинетика) и техните 

действия и ефекти (фармакодинамика); 

• запознаване с ролята на фактори от страна на организма, лекарството и 

външната среда, от които зависи фармакокинетиката и фармакодинамиката 

на лекарствата;  

• запознаване със специфичната фармакологичната характеристика на 

лекарствата от отделните групи, техните нежелани лекарствени реакции, 

основни показания и лекарствени взаимодействия. 

Вниманието на студентите се насочва към лекарствата, включени в 

“Листата на основните лекарствени средства” (Essential drugs).  

Студентите се обучават чрез решаване на ситуационни задачи, целящи 

затвърждаване на преподавания материал и позволяващи самоконтрол. 

Задачите са с рецептурна, кинетична, терапевтична и токсикологична 

насоченост. 

Цялостна концепция на обучението е студентите да получат задълбочени и 

съвременни познания върху фармакологията на лекарствата, което би им 

позволило да ги прилагат рационално на своите пациенти. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ПАТОФИЗИОЛОГИЯ“ 
 

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 2 30 

    

Практически V 2 30 
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упражнения 

    

Общо часа  4 60 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

Колоквиум -тест  

Кредити  ( ECTS )   4 

 

 

Анотация 

 

 

Патофизиологията е фундаментална медицинска наука, която 

изучава общата етиология, механизмите /патогенезата/ на основните 

типове патологични процеси и болести, принципите на терапията им и 

служи като мост между предклиничните дисциплини и клиниката.  

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на знания и умения в областта на типичните 

патологични процеси, етиология и патогенеза на отделните системи и 

важните нозологични единици. 

Запознаване с основите на етиологията и патогенезата на 

заболяванията. 

Запознаване с компенсаторно-приспособителните процеси, които се 

развиват в организма при патологични нарушения. 

Придобиване на познания за основните групи етиологични фактори. 

Изучаване на основните нарушения на микроциркулацията и 

влиянието им върху функционирането на отделните системи в организма. 

Запознаване с типичните патологични процеси – възпаление, треска, 

тумори, хипоксия и значението им за заболяванията. 

Придобиване на познания за нарушенията на обмяната на 

веществата – въглехидратна, липидна, белтъчна, водно-солева, обмяна на 

микроелементи и витамини. 

Изучаване на основните нарушения на имунитета и влиянието им 

върху организма. 

Запознаване с общата етиология и патогенеза на нарушенията в 

отделните функционални системи в човешкия организъм. 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ХИГИЕНА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на 

занятията 
Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-

часа 

Общо 
Лекции VІ 2 38 

    

Практически 

упражнения 

VІ 2 22 

    

Общо часа    60 

    

Форми на 

контрол 

Текущ 

контрол 

 Изпит – VІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )     4 

 

Анотация 

 

Учебната програма по хигиена и епидемиология е ориентирана към 

преподаване на мултидисциплинарни знания, умения и компетенции 

необходими за практическата дейност на лекарите по дентална медицина в 

областта на здравната профилактика. Обучението на студентите е основано 

на ситуационния подход и съобразено със специфичните изисквания на 

специалността в областта на превантивната медицина и актуалните 

проблеми на съвременната хигиена и епидемиология. 

В учебната програма са обхванати основните раздели на хигиената и 

епидемиологията. Включени са въпроси от околна среда и здраве, 

болнична хигиена, хранене и здраве, трудова медицина, приложна 

ергономия, теоретична и приложна епидемиология. Съществено място в 
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лекционния курс и практическите упражнения заемат въпросите от 

специалния модул по хигиена, отнасящи се до здравните норми и 

изисквания към устройството, оборудването и хигиенно-техническите 

съоръжения на амбулаториите за първична и специализирана дентална 

помощ, специализираните отделения и болници за орална и лицево- 

челюстна хирургия, оценка на риска на работното място на лекаря по 

дентална медицина и др. Разглежда се влиянието на определени фактори 

на околната и работната среда върху патологията на устната кухина и 

връзката между хранене и дентално здраве. Представена е екологичната, 

ландшафтна и пространствена епидемиология и епидемиологията на 

новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции (emerging diseases). 

Приложната епидемиология обхваща въпроси на обеззаразяването, 

управление на възприемчивостта със средствата на имунопрофилактиката, 

епидемиология и профилактика на инфекциите на дихателните пътища, 

чревните, кръвно-трансмисивните (СПИН, вирусен хепатит тип С, В, Д), 

на външните покривки и на инфекциозни заболявания, свързани с 

медицинското обслужване ( ИСМО - HCAI; ВБИ). Осъществяване на 

епидемиологичен контрол в условията на денталната практика. 

В преподаването са включени съвременни концепции и принципи на 

разглежданите проблеми, новите нормативни документи в областта на 

Държавния здравен контрол. Учебната програма е адаптирана към 

специалността, съобразена е с другите дисциплини и отговоря на 

държавните изисквания за обучение по хигиена и епидемиология. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ПАТОАНАТОМИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 
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Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІV, V 1/2 44 

    

Практически 

упражнения 

ІV, V 2/1 46 

    

Общо часа    90 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – V 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   2/3  5 

 

Анотация 

 

Основна цел на дисциплината “Патоанатомия” е изучаването на 

патологичните  промени в клетките, тъканите, органите и системите в 

отговор на въздействието на външни и вътрешни вредни фактори.  

Цялостна концепция – Изучването на основните патологични процеси, 

които се развиват в човешкия организъм е абсолютна необходимост за 

изграждане на клинично мислене. На базата на получените знания от 

фундаменталните дисциплини - анатомия и хистология, физиология, 

биология, генетика, биохимия и биофизика се изграждат познания за 

морфологичните промени, възникващи на ниво клетка, тъкан, орган и 

система под влияние на патогенни фактори и които представляват 

същността на човешките заболявания. С приоритет върху патологията на 

устната кухина, зъбите и зъбодържателния апарат, дисциплината цели да 

осигури  на студентите необходимите знания и умения, както за 

обучението им по клиничните дисциплини, така и за бъдещата им 

здравеопазна дейност.  

 

Обща оценка – Учебната програма (виж приложението) и хорариумът на 

преподаването и (44 учебни часа лекции и 46 учебни часа семинарни 

занятия) са съобразени с единните държавни изисквания.  



 35 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ХИРУРГИЯ ВКЛ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И СПЕШНИ 

СЪСТОЯНИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции VІ 2 30 

    

Практически 

упражнения 

VІ 3 45 

    

Общо часа    75 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – VІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )     4 

 

Анотация 

Обучението по хирургически болести на студентите по дентална медицина 

включва запознаване със съвременните методи за физикално, 

инструментално и апаратно изследване на болните. Основните познания по 

снемането на анамнезата и общия статус на хирургично болния. 

Изследването на различните системи на човешкото тяло, като се акцентува 

върху болестите на главата и шията и тези даващи отражение в денталната 

медицина. Студентите се запознават с основните манипулации прилагани в 

хирургията – инжекции, инфузии, пункции и катетеризации, стомашно – 
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дуоденално сондиране, превръзки. Студентите получават основни понятия 

за работа в операционната и хирургическия инструментариум. Запознават 

се с общите принципи на реанимацията и общата и локална анестезия 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции VІ 1 15 

    

Практически 

упражнения 

VІ 1 15 

    

Общо часа   30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – VІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   2 

Анотация 

 

Усвояване на обективните методи на изследване на ЛОР органите 

/риноскопия – преда, средна, задна, фарингоскопия, ларингоскопия, 

отоскопия/. Инструментални методи на изследване: аудиометрия, 

акуметрия, фиброфаринго и езофагоскопия, оптична риноскопия, 

изследване на вестибуларния анализатор /стабилометрия, нистагмография, 

калорични проби/. Микроларингоскопия. Усвояване на съвременните 

профилактични и лечебни методи в оториноларингологията – 

консервативни и хирургични. 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 
 

по  

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ (ОБЩА ПАТОЛОГИЯ)“ 

 

 Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции VІІ, VІІІ 2/1  45 

    

Практически 

упражнения 

VІІ, VІІІ 1/2 45 

    

Общо часа    90 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – VІІІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   2/2  4 
 

 

 

 Вътрешните болести са основна дисциплина в 

общомедицинското образование  на студентите по дентална 

медицина. Целта на обучението по вътрешните болести обхващащо 

90 учебни часа /45 лекции и 45 упражнения/ е студентите по дентална 

медицина да придобият знания относно диагностицирането, 

консервативното лечение, профилактиката и рехабилитацията на 

заболяванията на  вътрешните органи. По време на обучението 

студентите добиват необходимите теоретични знания и практически 

умения, позволяващи на лекаря по дентална медицина да прецени 

рисковете, показанията и противопоказанията за извършване на 
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дентално лечение при налична подлежаща патология от страна на 

вътрешните органи. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“ПЕДИАТРИЯ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции VIII 2 30 

 
   

Практически 

упражнения 

VIII 2 30 

 
   

Общо часа  
  

60 
 

   

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 

Изпит - VIII 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   
  

3 

 
  

 



 

Анотация 

 

Целта на обучението по педиатрия е студентите да получат най-общи 

знания за особеностите и клиничната характеристика на най-често 

срещаните остри и хронични заболявания в детската и ученическа възраст.  

Цел на обучението по инфекциозни болести на студентите по 

стоматология е те да се запознаят с най – често срещаните в медицинската 

практика инфекциозни заболявания. 

Това се постига, чрез изучаване на етиологията, патогенезата, 

патоморфологичните отклонения, основните синдроми и симптоми, 

оформящи клиниката на болестите в инфектологията, тяхната диагноза и 

принципи на лечение. 

Магистрите стоматолози трябва да придобият знания относно 

особеностите на инфекциозните заболявания при рискови пациенти: деца, 

бременни, възрастни и други социални групи.  

Особено внимание се обръща на основните клинични прояви на 

заболяванията на устната кухина и респираторния тракт, както и на 

заболяванията с множествен път на разпространение  и имунодефицитни 

състояния. 

В края на обучението магистърът – стоматолог ще бъде в състояние да 

разпознава характерните клинични изяви на инфекциозните контагиозни и 

неконтагиозни болести и да взема решения, относно времето, начина и 

своевременността на провеждането на необходимите лечебните 

стоматологични процедури, при спазването на всички противоепидемични 

мерки и режим за ограничаване на възможността за епидемично 

разпространение на инфекциозните болести и ВБИ. 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“СЪДЕБНА 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 VІІ 1 15 

    

Практически 

упражнения 

VІІ 1 15 

    

Общо часа    30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – VІІ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )  - 2    

 

Анотация 

 

Съдебната медицина е медицинска наука с правна насоченост, която 

изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата 

на органите на правораздаването при досъдебното и съдебното 

разглеждане на наказателни и граждански дела. Тя се основава на 

достиженията на медицинската наука и някои клонове на естествознанието 

(биология, химия, физика и др.), привежда ги към нуждите на правната 

теория и практика и съдейства за тяхното функциониране и 

усъвършенстване. Обект на съдебната медицина е човекът – от неговото 

зачатие до смъртта и изчезването на последните му останки. 

Приложението на научните достижения на съдебната медицина в 

практиката се реализират чрез съдебномедицинската експертиза.  
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Като учебна дисциплина съдебната медицина има специално медико-

социално значение. Тя подготвя бъдещите медици за експертната 

практика, допълва и повишава общата и медицинска култура. Тя съдейства 

за повишаване на правосъзнанието им, запознавайки ги с морално-

етичните норми и изисквания при практикуването на медицинската 

професия, с техните задължения, права и отговорности и съобразно 

изискванията на нашето законодателство изостря и повишава чувството им 

за лекарска, професионална и правна отговорност.  

Медицинската деонтология е част от медицинската етика, която включва и 

медицинско право. Тя изучава законодателните норми на поведение на 

медицинските работници - императивната страна на професионалното мед. 

поведение и морал при упражняване на медицинската професия.  

Целта на обучението по медицинска деонтология е постигането на 

максимален ефект от мед. дейност и отстраняване на вредните последици 

от нея, чрез опознаване и спазване на основните правила на медицинската 

практика, обособили се като исторически норми и изисквания на 

професията, а също и на законодателните и нормативни актове и наредби. 

 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по  

 

“АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции VIII 1 15 
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Практически 

упражнения 

VIII 1 15 

 
   

Общо часа  
  

30 
 

   

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 

Изпит - VIII 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   
  

2 
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Анотация 

 

Целта на обучението по Акушерство и гинекология на студентите със 

специалност "Дентална медицина", е да ги подготви теоретически и 

практически за оказване на компетентни съвети и помощ на бременни и 

родилки при нужда. Студентите се подготвят по основни въпроси като 

нормална бременност и раждане, промени настъпващи при бременната 

жена, медикаменти и бременност, оказване на спешна помощ при 

бременни и гинекологични болни жени, насочване на болни към 

съответните здравни заведения, провеждане на профилактични 

мероприятия при бременните жени. 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по 

 

“НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ“ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІХ 1 16 

    

Практически 

упражнения 

ІХ 1 14 

    

Общо часа   30 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІХ 

семестър 

Кредити  ( ECTS )   2 

 

AНОТАЦИЯ 
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 Денталната медицина е обособена част от медицината, 

изучаваща и лекуваща заболяванията на устната кухина. Много често 

етиологията и патогенезата на тези заболявания са свързани с патологични 

процеси на целия организъм, в т.ч. и с неврологични заболявания. В тази 

връзка на студентите по дентална медицина е необходима добра 

подготовка по специалността „Нервни болести”. Изучаването на 

неврологията се налага поради тясната връзка между редица увреждания 

на централната и периферна нервна система и на устната кухина– най-

често възпалителни, неопластични, травматични, засягащи черепно-

мозъчни нерви (V, VІІ, булбарна група) и водещи до двигателни, сетивни и 

трофични разстройства на лицето и устната кухина. От друга страна, 

заболяванията на устната кухина и зъбите могат да бъдат причина за 

развитие на патологични процеси с възпалителен, неопластичен, алергичен 

и друг характер, засягащи нервната система.  

 Изучаването на пропедевтиката и клиниката на неврологичните 

заболявания от студентите от ФДМ ще допринесе за правилно изследване 

и преценка състоянието на болния за адекватното стоматологично лечение, 

както и за своевременно насочване към специалист невролог при съмнение 

за неврологично заболяване. Подборът на лекционните теми в програмата, 

предложена за студентите от стоматологичния факултет, е подчинен на 

принципа за необходимостта от запознаване с основите на общата и 

специална неврология, с оглед изграждане достатъчен минимум от 

фундаментални знания и оптимална профилираност, адаптирани към 

теоретичните и практически проблеми в стоматологията. 

Редовното обучение по неврология на студентите от ФДМ на 

български и английски език се провежда по програма, съобразена със 

спецификата на денталната медицина. Програмата и съдържанието на 

лекционния курс и практическите упражнения се осъвременяват всяка 

година, съобразно научните и практически нововъведения в областта на 

неврологията, заложени в международни и национални консенсусни 

документи. Подборът на лекционните теми в програмата, предложена за 

студентите от ФДМ, е подчинен на принципа за необходимостта от 

запознаване с основите на общата и специална неврология, с оглед 

изграждане на достатъчен минимум от фундаментални знания и оптимална 

профилираност, адаптирани към теоретичните и практически проблеми в 

денталната медицина. 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

 

по 
 

О Ч Н И    Б О Л Е С Т И 



 45 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на 

занятията 
Семестър 

 Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-

часа 

Общо 
Лекции ІХ  1 15 

     

Практически 

упражнения 

ІХ  1 15 

     

Общо часа    30 

     

Форми на 

контрол 

Текущ 

контрол 

  Изпит – ІХ 

семестър 

Кредити  ( ECTS 

) 

   2 

 
 
 

АНОТАЦИЯ 
 

 
Програмата е предназначена за обучение на студенти по ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА, придобиващи образователно – квалификационна степен “магистър 
- лекар по дентална медицина”. 
  
 
Основна цел – да се даде необходимия обем  от теоретични и практически 
познания, даващи възможност на студентите след завършване на курса на 
обучение да притежават знания, умения и подходи за изясняване на 
диагностични и терапевтични проблеми в областта на денталната медицина, 
свързани с офталмопатологията. 
 
 
 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 
по  

“СПОРТ“ 

 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 
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Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции  0 0 

    

Практически 

упражнения 

I, II, III и IV 

 

2/ 2/ 2/ 2 

 

30/ 30/ 30/ 30 

 

    

Общо часа    120 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – ІV 

семестър 

Кредити  ( ECTS )    1+1 2 

     

  

Анотация 
 

 

     Основната цел на обучението по физическо възпитание и спорт 

на студентите от специалност „Дентална медицина” е подобряване на 

физическата дееспособност, усъвършенстване на техническите умения в 

отделните видове спорт, изграждане на навици за здравословен начин на 

живот. Придобиване на трайни навици за физическа активност и 

спортуване. 
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У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

по  

“ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА- 

ОБЩА И СПЕЦИАЛНА “ 
 

Специалност  “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” 

Професионална квалификация  “ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

 

Вид на занятията Семестър 

Хорариум-

часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции VI, VII 2/1 45 

    

Практически 

упражнения 

 VI, VII 2/1 45 

    

Общо часа   90 

    

Форми на контрол Текущ 

контрол 

 Изпит – VII 

семестър 

Кредити  ( ECTS )  4/4 8 

 

АНОТАЦИЯ 

Обучението по Образна диагностика за студенти дентална медицина 

има за цел да квалифицира студентите да постигнат определено ниво на 

познания за методите на образната диагностика, каквито са 

конвенционалната рентгенова диагностика,  ехографията, магнитно-

резонансната томография, интервенционалната рентгенология, нуклеарна 

диагностика, както и в лъчелечението. Обособени са два основни раздела – 

обща образна диагностика и специална образна диагностика в денталната 

медицина. Голяма част от диагностичните техники използват йонизираща 

радиация, поради което началото на учебния курс налага усвояване на 

базисни познания за получаване, естество и свойства на йонизиращите  
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лъчения, техните биологични ефекти върху човешкото тяло при 

медицинската им употреба и начините на контрол и защита.  

Учебната програма е съставена на основата на нозологични групи, в 

съответните анатомични области и системи. 

Основните дейности, за които се подготвя студентът дентален медик в 

Образната диагностика са следните: 

        1.Теоретични познания по: 

А) eтиологията, патогенезата, клиничната и патоанатомичната 

семиотика. Те са условие за правилната интерпретация на образите 

придобити, чрез различните методи и техники. 

Б)  за физичните основи, определящи различията в 

многогобразието  на методите в образната диагностика. 

В) за определяне на  показанията за приложение на конкретен 

метод от образната диагностика  

Г) оценка на противопоказанията за образните изследвания 

2. Практически умения за: 

А) подготовка на болния за различните образни изследвания. 

Б) интерпретация на находките от всички образни методи. 

3. Мотивиране на студентите за научна работа, чрез допълнителни 

извънаудиторни занимания и СИП. 
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