
Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За летен семестър на учебната 2013/2014 г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ 

Дни 
Часове 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Понеделник  

Философия и 
въведение в 

сестринските грижи 
(лекция) 

Анатомична зала 

Сестрински грижи при 
болни със соматични 

заболявания 
(лекция) 

Анатомична зала 

Философия и въведение в сестринските грижи 
(упр.) 1 гр. 

Кабинет „Сестрински грижи“ 
 

Вторник  

Медицинска 
психология 

Лекция/Упражнение 
I/II седм. 

Стъклена сграда - Аула

Вътрешни болести 
(лекция) 

Стъклена сграда - Аула 
 

Сряда Учебна практика – 1, 2 гр. Вътрешни болести 
(упр.) 1, 2 гр.  

Четвъртък 
Сестрински грижи при болни със соматични 

заболявания 
(упр.) 1 гр. 

Кабинет „Сестрински грижи“

Философия и въведение в сестринските грижи 
(упр.) 2 гр. 

Кабинет „Сестрински грижи“ 
 

Петък 

Сестрински грижи при болни със соматични 
заболявания 
(упр.) 2 гр. 

Кабинет „Сестрински грижи“

Лечебно хранене 
(лекция) 

(1-7 седм.) 
Анатомична зала

Принципи и методика на обучението
(лекция) 

Аула УБ „Лозенец“ - (1-7 седм.) 
Стъклена сграда – Аула - (8-15 седм.)

 

 
Биофизика 

(лекция) 
(8-15 седм.) 

Анатомична зала

 

 
 

І курс 

Декан:  
/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 



Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За летен семестър на учебната 2013/2014 г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ 

Дни 
Часове 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Понеделник  

Сестрински грижи в педиатрията; 
Сестрински грижи за родилката и новороденото; 
Сестрински грижи при очни и УНГ заболявания 

(упр.) 1 гр. - Кабинет „Сестрински грижи“  
2 гр . – Семинарна зала № 1 (до библиотеката) 

Микробиология 
(лекция) 

(1-7 седм.) 
Рапортна зала 

Микробиология 
(упр.) 1, 2 гр. – I/II седм. 
Семинарна зала № 1

 Акушерство и 
гинекология 

(упр.) 2, 1 гр. – I/II седм. 
Уч. зала – АГ, ниво „-1“

Вторник  

Очни болести 
(лекция) 

(1-7 седм.) 
Рапортна зала  

Педиатрия и 
неонатология 

(лекция) 
Рапортна зала 

 
Медицинско осигуряване при бедствени ситуации

Лекция/Упражнение 
1-7 седм. 
ВМА 

  УНГ болести 
(лекция) 

(8-15 седм.) 
Рапортна зала 

Сряда 

Сестрински грижи в педиатрията; 
Сестрински ггрижи за родилката и 

новороденото; 
Сестрински грижи при очни и УНГ 

заболявания 
(лекция) 

Кабинет „Сестрински грижи“ 

Образна диагностика в 
сестринската практика 

(лекция) 
Рапортна зала 

Акушерство и 
гинекология 

(лекция) 
(1-7 седм.) 

Анатомична зала 

 

Четвъртък Учебна практика – 1, 2 гр. 

Педиатрия и 
неонатология 

(упр.) 1, 2 гр. – I/II седм. 
Уч. зала – Педиатрия, 

ниво „0“

 Спорт  

Петък Учебна практика – 1, 2 гр.  
 

 

ІI курс 

Декан:  
/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 



Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За летен семестър на учебната 2013/2014 г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ 

Дни 
Часове 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Понеделник Учебна практика – 1, 2 гр. ВМА 

Сестрински грижи по домовете; 
Сестрински грижи при инфекциозно болни;  

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания 
(лекция) 
ВМА

 

Вторник Учебна практика – 1, 2 гр. ВМА 

Инфекциозни болести и 
епидемиология 

1-7 седм. – лекции 
8-15 седм. - упражнения 

ВМА

 

Сряда Учебна практика – 1, 2 гр. ВМА  

Сестрински грижи по домовете; 
Сестрински грижи при инфекциозно 
болни; Сестрински грижи при деца и 

възрастни с увреждания 
2 гр . – Уч. зала № 7

 

Четвъртък 

 

Клинична 
лаборатория, биохимия 

и имунология 
(лекция) 

(1-7 седм.) 
Анатомична зала 

Кожни и венерически 
болести 
(лекция) 

(1-7 седм.) 
Анатомична зала 

Социално и здравно законодателство 
(лекция/упражнение) 

(1-7 седм.) 
Аула УБ „Лозенец“  

 

 
Медицинска генетика 

(лекция) 
(8-15 седм.) 

Анатомична зала 

Социология 
(лекция) 

(8-15 седм.) 
Анатомична зала

 

Петък  

Сестрински грижи по домовете; 
Сестрински грижи при инфекциозно 
болни; Сестрински грижи при деца и 

възрастни с увреждания 
(упр.) 1 гр. – Рапортна зала  

Сестрински грижи по домовете; 
Сестрински грижи при инфекциозно 
болни; Сестрински грижи при деца и 

възрастни с увреждания 
(упр.) 2 гр. - Кабинет „Сестрински 

грижи“  
1 гр . – Уч. зала № 7

 

 
 

ІII курс 

Декан:  
/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 
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