ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА
(реферат, казус, тезис, курсова работа и др.),
СЪГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИЗАНТ ЗА СДО
ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

1. Всеки изготвен и представен за оценяване материал за самостоятелна подготовка
трябва да бъде отпечатан на хартия в минимум 1 (едно) копие и оформен със заглавна
страница – тема, специалност, изготвил специализант – три имена, ръководител на
специализацията, съгласно заповедта на Декана на ФФ, подписи (специализант и
ръководител) и година на представяне.
2. Структурата трябва да отговаря на стандартните изисквания на самостоятелно изготвена
задача и може да включва: въведение, литературен обзор по темата, методика, вкл.
използвани материали и приложени методи, резултати, изводи, препоръки, използвана
литература и приложения, по преценка на специализанта и ръководителя. Работата е
препоръчително да включва също така фигури, схеми, таблици, диаграми, снимки и др.
за онагледяване на резултатите и проведените проучвания.
3. Обем на работата – по преценка на ръководителя на специализанта, но не по-малко от
5 (пет) стандартни страници – 1800 знака/страница.
4. Срок на представяне – преди изтичане срока на специализацията, съгласно
индивидуалния учебен план и/или по преценка на ръководителя.
5. Оценяване: Ръководителят на специализанта разглежда и оценява представения
материал за самостоятелна подготовка и го оценява съгласно критериите по-долу:
- отлична оценка – работата е пълна и задълбочена, резултатите са верни, добре
описани и графично илюстрирани;
- добра оценка – има дребни пропуски в работата и дребни грешки в методологията и
при представяне на резултатите;
- незадоволителна оценка – работата е непълна, има сериозни грешки, които водят до
грешни изводи, като работата не се приема и се връща за доработка от специализанта.
6. Темата/и на самостоятелната задача (задачи) заедно с оценката/те се вписват в атестата
на специализанта от ръководителя на специализацията, необходим за подаване на
документи за явяване на държавен изпит.
7. Всеки специализант е длъжен да представи принтиран, оценен и подписан материал/и
за самостоятелна подготовка по време на устния изпит при явяване на Държавен изпит
за придобиване на специалност, както и да може да даде разяснения при възникнали
въпроси от страна на членовете на Държавната изпитна комисия.

