
                                                                                                                                     Софийски   университет „Св. Климент Охридски“,  Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За зимен семестър на учебната 2017/2018 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 (упр.) 1 гр.  

 Кабинет № 3 „Сестрински 

грижи“ 

             Физиология 

(упр.) 1 гр. 

 

Анатомична зала 

Морфоблок 

            Физиология 

(упр.) 2 гр. 

   

     Анатомична зала 

          Морфоблок 

    Физиология (лекция) 

1-7 седм; 

 

Клинична патология на 

човека 

(лекция) 

8-15 седм 

 

Анатомична зала 

 Морфоблок 

 

              Анатомия  

(лекция)  

8-15 

 седм; 

  Анатомична зала 

 

 Философия и въведение в 

сестринските грижи (упр.) 

2 гр. 

Рапортна зала 

УБ“Лозенец“ 

 

Патофизиология 

(упр.)  1гр. 

(8-15 седм.) 

Анатомична зала  

 

Патофизиология 

(упр.)  2гр. 

(8-15 седм.) 

Анатомична зала  

 

Вторник 

Анатомия 1-7 седм. 

           (упр.) 2 гр 

Анатомична зала 1 

Анатомия 1-7 седм. 

            (упр.) 1 гр. 

Анатомична зала 1 

 

Медицинска апаратура в 

сестрнската практика  

(лекция) 

(1-7 седм.) 

Анатомична зала 

 

 

Клинична патология на 

човека 8-15 седм. 

(упр.) 2 гр.  

 

Клинична патология на 

човека 8-15 седм. 

(упр.) 1 гр.  

 

Meдицинска етика и 

деонтология 

Лекция 

8-15 седм, МС I курс 

Анатомична зала 

Медицинска етика и деонтология 

(упр.) 2 гр. 

8-15 седм, през  седм,  I седм 

7 зала 
 

Латински език 

(упр.) 2 гр. 

 7 зала 

Медицинска етика и деонтология 

(упр.) 1 гр. 

8-15 седм през седм, II седм 

7 зала 
 

Сряда 

Философия и въведение в сестринските грижи 

(лекция) 

Рапортна зала 

УБ“Лозенец“ 

          Латински език 

(упр.) 1 гр. Уч. 7 зала 

 

Патофизиология  

8-15 седм. 

(лекция) 

Стъклена аула, 2 ет. 

Деканат 

 

  

Детска педагогика и 

детска психология 

(лекция) 

1-7 седм; (упр.) 1, 2 гр. 

 (8-15 седм.) 

Рапортна зала 

УБ“Лозенец“ 
 

 

Български език за 

чужденци 

119 стая, Ректорат 

Четвъртък Учебна практика – 1, 2 гр.            Спорт 

І курс 



Петък 

  

 Информатика 

(упр.) 3 гр. 

 

 

  

Информати

ка 

(лекция) 

Информатика 

(упр.) 2 гр. 

 

 

 

Информатика 

(упр.) 1 гр. 

 

 

 

     

     

     

     Лекциите по „Философия на сестринските грижи“ се провежда от доц. Чанева; 

     Лекциите по „Физиология“ се провеждат от доц. д-р Джамбазова,дм; 

     Лекциите по „Патофизиология“ се провеждат от доц. д-р Велков,дм; 

     Лекциите по „Анатомия“ се провеждат от доц.  д-р Масларски,дм; 

      Лекциите по „Клинична патология на човека“ се провежда от доц. д-р Гегова,дм;                                        

     Лекциите по „ Медицинска апаратура в сестринската практика“ се провежда от доц. Златева,дф; 

      Лекциите по „Медицинска етика и деонтология се провежда от проф. Апостолов,дмн; 

      Лекциите и упр. по „Детска педагогика и психология“ се провеждат от доц. Катански; 

      Лекцията и упражненията по „Информатика“ се провеждат от гл.ас. Теменужка Малчева в зала 3, партер, Деканат; 

      Упражненията по латински език се провеждат от ас. Калина Босева; 

      Учебната практика се провежда от м.с. Станкева и асистент Механджийска в отделенията на УБ“Лозенец“; 

      Всички останали  упражнения се провеждат в  зали на  учебен  Морфоблок , УБ“Лозенец“ . 

       Упражненията по „Спорт“ са задължителни. Всеки студент се записва на сайта на СУ,  в указаните срокове. 

       Задължително по учебен план, всеки студент трябва да запише и една избираема дисциплина ( в СУСИ, след получаване на паролите за достъп от Деканат-МФ). 

 

 

 8 ма учебна седмица започва на 20.11.2017г. 
 

 

 

 

 

 

Декан:  

/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 

 

 
 

 


