
Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За летен семестър на учебната 2017/2018 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“ 

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  

 Биохимия – 1/2 гр. – I/II седм. (упр.) Биохимия – 3/4 гр. – I/II седм. (упр.)  

Биофизика – 2/1 гр. – I/II седм.(упр.) Биофизика – 4/3 гр. – I/II седм.(упр.)  

 
Биология на човека  4 гр. 

(упр.) 

Биология на човека 5 гр. 

(упр.) 

Биология на човека 7 

гр. (упр.) 

Биология на човека 6 гр. 

(упр.) 

Биология на човека  2 

гр. (упр.) 
 

 Анатомия 9,10 гр. (упр.) Анатомия  7,8 гр. (упр.) Анатомия  5,6 гр. (упр.)   

 Английски език (упр) 9 гр Английски език (упр) 1,2 гр  

Вторник 

Биофизика 

(лекция) 

 Аула УБ „Лозенец“ 

 

            Анатомия 

(лекция)  

Аула УБ „Лозенец“ 

Анатомия  1,2 гр. (упр.) Анатомия  3,4 гр. (упр.) 
Основи на 

наномедицината,(лекция)

изб. курс, 2 гр.,  зала 3, 

Деканат 

 
 Aнглийски език език (упр.) 8,10 гр  

 

Основи на 

наномедицината, 1 гр 

зала 3, Деканат 

Сряда 

Биохимия – 5/6 гр. – I/II седм. (упр.) 

 
Биохимия – 7/8 гр. – I/II седм. (упр.) 

 

Български език за 

чужденци 

(упр.)Ректорат 

стая 201 

 

 

Биофизика – 6/5 гр. – I/II седм.(упр.) Биофизика – 8/7 гр. – I/II седм.(упр.) 

 
Биология на човека 8 

гр. (упр.) 
Биология на човека 1 гр. 

(упр.) 
Биология на човека 3 

гр. (упр.)  

 Анатомия 1,2 гр. (упр.) Анатомия 3,4 гр. (упр.) 
Анатомия 9,10 гр. 

(упр.) 
 Спорт  

 
Латински език  

3,4 гр. (упр.) 
Латински език  

9,10 гр. (упр.) 
Латински език  

1,2 гр. (упр.) 

  Aнглийски език (упр.) 5,6 гр   

Четвъртък 

               Биохимия – 10/9 гр. – I/II седм. (упр.) 
Биология на човека 10 

гр. (упр.) 
Биология на човека 9 гр. 

(упр.) Биоаспекти в 

супрамолекулярната 

химия (лекция) 

избираем курс 

Рапортна зала 

 Биофизика – 9/10 гр. – I/II седм.(упр.)  Анатомия  5,6 гр. (упр.) Анатомия  7,8 гр. (упр.) 

 Английски език (упр) 7 гр 
Латински език  

7,8 гр. (упр.) 

Латински език  

5,6 гр. (упр.) 

 

Немски език, зала114, 2 блок  

 

 Aнглийски език (упр.) 3,4 гр  

Петък 

Медицинска етика   

1-7 седм. – лекция 

8-15 - упражнения  

Аула УБ „Лозенец“ 

Биология на човека 

(лекция) 1-7 седм 

Аула УБ „Лозенец“ 
Биохимия 

(лекция) 

Аула УБ „Лозенец“ 
 

 

История и философия 

на медицината 

Рапортна зала 

 

 
Kлетъчни рецептори  

8-15 седм Аула УБ  

І курс 



 

 
 
 
 

I курс медицина 

1. Упражненията по „Анатомия“ и „Цитология, обща хистология и ембриология на човека“ се провеждат в Морфокорпус на УБ „Лозенец“ – 

учебни зали № 1 и № 2;  

2. Упражненията по „Биология на човека“ се провеждат в лаборатория № 4 в Стъклена сграда на УБ“Лозенец“; 

3. Упражненията по „Биофизика“ се провеждат в лаборатория, 5 ет., УБ“Лозенец“( за първото упражнение, асистент Лазарова, ще чака студентите на 

4 ет. до Аула на УБ“Лозенец“); 

4.    Упражненията по „Биохимия“ се провеждат в лаборатория в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ул. Драган Цанков № 8 – 

етаж 1, лаборатория 114 (1); 

5.    Упражненията по „Латински език“ се провеждат в Морфоблок, учебна зала № 7; 

6.   Дисциплината „Спорт“ е сложена произволно в сряда, всеки студент я посещава, спрямо индивидуалната си програма; 

7.   Упражненията по „Английски език“ се провеждат в  учебни зали за групи: в  семинарна зала №1( до библиотеката); групи 3,4;   семинарна № 2(до 

библиотеката) групи 1, 2, 5, 6, 8,10 гр; в зала № 3, Деканат – 9гр; в зала № 6, морфоблок – 7 гр.( залата е най-подходяща за отработване на упражнения, 

когато се налага). 
. 


