
 

 

 Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

                                       За летен семестър на учебната 2015/2016 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“           IІI курс 
                                                                                               Часове 

Дни 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 

 Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.) 1, 2, 3, 4, 13,14гр.УБ“Лозенец“; 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакология 

(лекция) Аула УБ „Лозенец“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патофизиология 

(лекция) 

Аула 
УБ „Лозенец“ 

 

 

 

 

 

 

Обща и оперативна 

хирургия 

(лекция) 

                     Аула 

          УБ „Лозенец“ 

 

Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.) 5,6,15,16, „Сити Клиник“ 
 

 

 Обща и оперативна хирургия (упр.) 9,10 

гр. УБ“Лозенец“ 
Патофизиология (упр.) 

11,12 гр 

Патофизиология (упр.)    

17,18гр. 

 Фармакология (упр.)  7,8 гр. 

Семинарна зала 1                        

Обща патология 

(упр.)18;½ от 17 гр 

Обща патология 

(упр.)11 

Вторник 

 

 Пропедевтика на вътрешните болести  

(упр.) ;7,8 ,9,10,11,12 гр „Софиямед“; 
17,18 гр„Сити Клиник“ 

  

 

 

Пропедевтика на 

вътрешните болести 

(лекция)  

        Аула УБ „Лозенец“   

 

 

 

Хигиена и екология 

             (лекция) 

 

   Аула УБ „Лозенец“   

 

 

 

Анестезиология и 

интензивно лечение   

             (лекция) 

Аула УБ „Лозенец“   

 

 Обща и оперативна хирургия (упр. 6гр. 

ВМА 
 Анестезиология и 

интензивно лечение (упр.) 

3,4 гр 

Анестезиология и 
интензивно лечение (упр.) 

1,2  
 Патофизиология (упр.) 1,2 

гр 
Патофизиология (упр.) 3, 
4 гр 

Обща патология 

(упр.) 15 гр; ½ от 16 гр 
Фармакология (упр.) 15,16 гр. 

 Обща патология 

(упр.)  5 гр. 

Хигиена и екология (упр.) 

гр.13,14 
Обща и оперативна хирургия (упр.) 13,14 

гр. УБ“Лозенец“  
Обща и оперативна хирургия (упр.) 5гр 

УБ“Лозенец“ 
 

Сряда 

 

 

 Патофизиология (упр.) 

15,16гр 
Патофизиология (упр.) 

7,8гр 
 Фармакология (упр.) 5,6 гр.                          

(Уч. зала № 6) 
 Неврофизиология и 

биохимия на стреса, 

избираем курс 

Аула УБ „Лозенец“   

 

 Обща патология(упр.) 

3гр.;  

Обща патология 

(упр.) 2 гр.; ½ от 16 гр 

Обща патология (упр.) 1 

гр. 

Обща патология (упр.) 4 гр 

 Хигиена и екология (упр.) 

17,18  гр. 
Хигиена и екология (упр.) 

5,6 гр  
 Хигиена и 

екология (упр.)7,8 гр. 
Хигиена и екология 

(упр.)11,12 гр. 
 

Анестезиология и 

интензивно лечение (упр.) 
5,6гр. 

Анестезиология и 

интензивно лечение (упр.) 
9,10гр. 



 

 

Фармакология (упр.) 13,14 гр. Фармакология (упр.) 17,18 гр. Фармакология (упр.) 9,10 гр.  
Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.) 1, 2 гр.УБ“Лозенец“; 

Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.)  3,4, 13,14 гр.УБ“Лозенец“; 
Патофизиология (упр.) 

13,14гр 
  

Обща и оперативна хирургия (упр.) 11,12 
гр ВМА;  

Анестезиология и 
интензивно лечение (упр.) 

11,12гр. ВМА 

   

Четвъртък 

Образна диагностика и 
лъчелечение (упр.) 

3,4 ,11,12гр. 

Образна диагностика и 
лъчелечение 

(упр.)13,17,18гр. 

Образна диагностика и 
лъчелечение (упр.) 5, 

9,10 ,14гр. 

Образна диагностика и 
лъчелечение (упр.) 1,2,6,15 

Образна диагностика и 
лъчелечение (упр.) 7,8,16 

Анестезиология и 

интензивно лечение 
(упр.)17,18гр 

 Хигиена и екология (упр.) 

1,2гр. 
 Хигиена и екология 

(упр.) .9,10 гр 
 

Обща патология 

(упр.)  13 гр.;  

Обща патология 

(упр.) 14 гр. 

Обща патология 

(упр.)  6 гр.;  

Обща патология 

(упр.)  7 гр. 

Обща патология 

(упр.)  12 гр. ; 1/2 oт 17гр 
Фармакология (упр.) 1,2 гр. 

                       (Уч. зала № 6) 
Фармакология (упр.) 11,12 гр. 

                       (Уч. зала № 6) 
Фармакология (упр.) 3,4 гр. 

                       (Уч. зала № 6) 
 

Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.)7,8,9,10 „Софиямед“ 
Обща и оперативна хирургия (упр.) 3, 4  гр. 

УБ“Лозенец“ 
  

 
 Обща и оперативна хирургия (упр.) 7,8 гр. 

Софиямед 

Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.)5,6, гр  „СитиКлиник“ 

 Обща и оперативна хирургия (упр.) 17,18 

гр. УБ“Лозенец“ 

Обща и оперативна хирургия (упр.) 15,16  
гр. ВМА 

Анестезиология и 
интензивно лечение (упр.) 

15,16 гр. ВМА 

 

Петък 

 Патофизиология (упр.) 9, 
10 гр. 

Патофизиология (упр.) 5, 6 
гр. 

 

 Образна диагностика и 

лъчелечение/ 

Патоанатомия  

I седм./II седм. 

(лекция) 

                   Аула  

 

 Хигиена и екология (упр.) 

3,4 гр. 
Хигиена и екология (упр.) 

гр.15,16 
 Анестезиология и 

интензивно лечение (упр.) 

13,14 

Анестезиология и 
интензивно лечение (упр.) 

7,8 
Пропедевтика на вътрешните болести 
(упр.)15,16 гр. „СитиКлиник“ 

 

 Пропедевтика на вътрешните болести 

(упр.)11,12 гр„Софиямед“ 

 

 Пропедевтика на вътрешните болести 
(упр.)17,18 гр. „СитиКлиник“ 

 

Обща и оперативна хирургия (упр.) 1,2 

гр.  Софиямед 

Обща патология 
(упр.)10 гр.  

Обща патология 
(упр.)  8 гр.  

Обща патология 
(упр.) 9  гр.; 

 

 

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



 

 

III курс 

1. Упражненията по „Обща патология“ се провеждат в Морфокорпус на УБ „Лозенец“ – учебна зала № 8 /микроскопска лаборатория/; 

2. Упражненията по „Патофизиология“ се провеждат в Морфокорпус на УБ „Лозенец“ – учебна зала № 6; 

3. Упражненията по „Фармакология“ се провеждат в Морфокорпус на УБ „Лозенец“ – учебна зала № 6 за групи: 1,2,3,4,5,6,11,12, ; В   

семинарна зала 1 за групи: 7,8; 13,14; 17,18; 9,10  и  в зала 1, партер Деканат - 15,16 групи; 

4. Упражненията по „Хигиена и екология“ се провеждат в  зала 3, партер, Деканат за групи: 1,2; 5,6; 7,8; 9,10; 11,12; 13,14; 17,18; в семинарна 

зала 1 за групи: 3,4; 15,16; 

5. Упражненията по „Образна диагностика“ ще се провеждат в зала № 4 за групи: 3,4; в зала № 5 за групи 11,12, 13,17,18; 7,8,16 

  в зала № 2, партер Деканат за групи: 5,9; 1,2;  в семинарна  зала № 1:  10,14, 6,15 групи;   

6. Упражненията за групите, по „Обща и оперативна хирургия“,“, които са в УБ“Лозенец“ ще се провеждат при преподавателите по графика, 

качен на сайта на МФ  в Клиниките по „Коремна хирургия“, „Реанимация“, „Кардиохирургия“ и  „Урология“; 

7. Упражненията за групите по „ Обща и оперативна хирургия“, които са във ВМА (6;11;12;15;16)  ще се провеждат на 6 ет. „Ендоскопска 

хирургия“ при д-р Васил Кьосев; 

8. Упражненията за групите по Обща и оперативна хирургия“, които са в „Софиямед“ ще се провеждат за 1,2,7,8 групи  от  Д-р Сергей 

Сергеев/Началник отделение по Хирургия/, студентите да търсят ст.мед.сестра Кристиана Костова – ет.4 в сградата на  „Софиямед“; 

9. Упражненията за групите по „Пропедевтика на вътрешните болести“, които са в УБ“Лозенец“ са разпределени при асистенти по график 

изготвен от доц.Василева; 

10. Упражненията за групите по „Пропедевтика на вътрешните болести“  ще се провеждат:  7,8 гр  при проф.Чернев/ Началник клиника по 

„Вътрешни болести“/, студентите да търсят ст.мед.сестра Бисерка Груева – ет.2 в сградата на „Софиямед“; 

    9,10 гр. д-р Любомир Маринчев/Началник отделение по Ревматология/ Упражненията ще се провеждат в Блок 2, ет.2 ( на ул.“Димитър 

Моллов“10); студентите да търсят ст.мед.сестра Галина Панева; 

    11,12 гр. – д-р Цветанка Терзиева /Началник отделение по Ендокринология/ студентите да търсят ст.мед.сестра Михайлова Блок 2, ет.3 

,ул.“Димитър Моллов“10; 

11. Упражненията по „Анестезиология и интензивно лечение“ се провеждат в УБ“Лозенец“ в Клиника КАИЛ ( при асистенти: д-р Ангел 

Лазаров; д-р Валентин Панайотов; д-р Методия Секуловски; д-р Ева Стоянова за групите:1,2;3,4;5,6;7,8;9,10;13,14;17;18 и във ВМА, 3 ет. 

Клиника по Анестезиология за групите: 11,12 и 15,16 ( д-р Слави Асов). 

 



 

 

 

 

 

 

 


