ПРОТОКОЛ
от
Проведена среща на декана и заместник-декана по учебно-методичната дейност със студентите от
IV-ти курс – специалност „Ветеринарна медицина“
16.10.2017 г., 12:00 ч., Аудитория № 9
Деканът на Ветеринарномедицинския факултет – проф. дн Михни Люцканов, поздрави
присъстващите студенти от IV-ти курс и откри срещата, подчертавайки, че тези събирания вече са
станали традиция във Факултета. Като основна причина, налагаща този разговор, проф. Люцканов
изтъкна промяната в статута на студентите. Започвайки седмия семестър на своето обучение, те се
озовават в напълно различна ситуация, с нови проблеми и перспективи.
Деканът уведоми студентите, че в съотвествие с обявената мандатна програма е бил приет
нов Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ, в сила от януари 2017 г., като найголемият обем от него е посветен на обучението. Деканът не пропусна да изтъкне, че в IV-ти курс
студентите започват все повече да се интересуват от клинично обучение, което също е
регламентирано в правилника, и затова за студентите е важно да се запознаят с всички раздели,
които ги касаят. Самият правилник може да бъде свален от сайта на ВМФ, като всяка група
студенти може да поиска копие на книжен носител от Деканата.
Проф. Люцканов отвори темата за голямата промяна в IV-ти курс, преходът към същинската
фаза на обучението по ветеринарна медицина с профилирани клинични дисциплини. За
студентите е особено важно всеки да прецени към какво желае да се насочи съобразно собствените
си интереси. Една основна разлика, която деканът е забелязал между обучението във ВМФ и
сродните му факултети в други европейски държави, се състои в това, че студентите там са много
по-активна страна в процеса, а преподавателите са по-скоро техни наставници и помощници.
Обучението обикновено се водело от докторанти. Малко университети биха могли да си позволят
асистентския състав на ВМФ. Деканското ръководство се стреми да усвои нещо от тези добри
практики, така че занятията (вкл. лабораторни и теренни) да не бъдат монолози пред пасивна
публика. Според проф. Люцканов, човек не може просто да бъде „направен“ ветеринарен лекар,
особено при липса на мотивация. Именно поради това, тези срещи неслучайно започват със
студентите от IV-ти курс, който е критичен в много отношения. В тази връзка, деканът призова
студентите да се възползват максимално от капацитета на ангажираните преподаватели, да задават
въпроси и да провокират дискусии, особено по време на клиничните и теренните занятия. Така,
завършилите студенти ще получат дипломата си със самочувствие и ще могат уверено да градят
опит и професионална кариера. Тези, които се стремят да „излъжат“ преподавателите, в крайна
сметка лъжат единствено себе си.
Проф. Люцканов призова студентите да се изграждат като професионалисти така, както
искат да изглеждат в собствените си очи. Клиниките са отворени за всички студенти и се стараят
да осигурят достатъчен брой пациенти, за да може всеки обучаващ се да има контакт с тях.
Деканът напомни, че занятията с продуктивни животни се провеждат на терен, както и, че това са
животни, принадлежащи на реални собственици. Тъй като ВМФ не разполага със силно учебноопитно стопанство, се сключват договори с базови ферми – нещо, за което Факултетът е получил
адмирации от европейските си партньори. Пример за това е договорът сключен с фирма „Аякс“ за
доставка на пациенти, за което спомага и закупуването на ново превозно средство за едри
животни. Предстои и сключване на договор с фирма „Градус“. Проф. Люцканов специално
подчерта, че поведението на студентите трябва да е професионално и винаги на ниво, за да не
бъдат разочаровани собствениците на фермите, към които Факултетът е поел ангажименти.
Партньори се намират трудно, поради което тези усилия трябва да бъдат уважавани. Престоят на
студентите в клиниките би трябвало да е насочен към изграждането на професионални навици –
разговор със собствениците, снемане на анамнеза, първичен и специализиран преглед. Добрите

студенти правят впечатление и бързо попадат в полезрението на персонала на клиниките.
Студентите ще имат и възможността да работят с инструментариума и оборудването при
спазването на определени правила. При наличие на по-интересни случаи ще се допускат и повече
хора.
Проф. Люцканов отвори и темата за злословенето по адрес на ВМФ и призова студентите да
дават отпор на анонимните клевети. Спомена за случаи на невярни твърдения за упражняване на
насилие над животни във ВМФ, като добави, че работата на ветеринарния лекар понякога включва
и вземането на тежки решения за ликвидиране на животни, например при епидемии. Това е
регламентираният начин за спиране на болестта, така нареченият stamping out. Ако някой студент
забележи нещо нередно, следва да го докладва на Деканското ръководство вместо да прибягва до
анонимни доноси. Деканът припомни, че всички научни проекти с участие на живи животни се
стартират само с разрешителен режим от комисията по етика към БАБХ.
Във връзка с организацията на учебния процес, проф. Люцканов отчете негативна тенденция
– продължава записването на студенти с три невзети изпита. Деканът няма нищо против малко полибералния режим, но също така е наясно, че много студенти не успяват да положат успешно
изпитите си нито на редовна, нито на поправителна сесия и ги оставят за ликвидационната сесия,
която би трябвало да е само една. Всяка година обаче, част от студентите не се явяват и на
ликвидационната сесия, очаквайки отпускането на допълнителни дати (т.нар. „супер
ликвидация“). В отговор на това явление, ще бъде обмислено допускане до изпит на допълнителни
дати да се позволява само на студенти, които са се явили на ликвидационната сесия през месец
септември. Деканското ръководство не се притеснява от понижена бройка на студентите, тъй като
принципът „субсидията следва студента“ вече не се прилага. Броят издадени дипломи все пак
остава от значение, но деканът смята, че по-голямо внимание трябва да се обръща на влизащите,
отколкото на излизащите студенти.
По отношение на административното обслужване, деканът напомни на студентите, че учебен
отдел е винаги натоварен и те би трябвало да проявят разбиране. Д-р Надя Колева следи
състоянието и оценките на над 800 студента, което е сериозен обем на работа. Не е небходимо да
се създава излишно напрежение, като за студентите е най-добре да бъдат максимално подготвени
и толерантни.
Проф. Люцканов обясни на студентите, че финансирането на Факултета в огромна степен
зависи от неговия рейтинг. ВМФ винаги е бил на първо място, с изключение на миналата година,
във връзка с което е имало остро възражение по отношение на критериите за оценяване.
Провеждат се анкетни проучвания на извадка от студенти на база факултетни номера в ИУИС. От
студентите се очаква да се отзоват, ако бъдат включени в такова проучване, и да не пишат неверни
неща. Според декана е нелепо ВМФ да бъде съпоставян с ФВМ към ЛТУ в гр. София. По въпроса
за съмненията за корупция, деканът подчерта, че тя може да се случва само с участието на
студентите. Никой не може да принуди никого да участва в подобна схема.
По времето за въпроси от студентите, имаше запитване относно организирането на
консултации по оперативна хирургия и деканът обеща, че въпросът ще се задвижи при първа
възможност. Във връзка с тази тема се повдигна и въпросът за нощно дежурство в клиниката, на
което деканът отговори, че е трудно за организиране, свързано с множество допълнителни
условия, които трябва да се изпълнят и като цяло неоправдано. Като компромисен вариант може
да се помисли за доброволно дежурство до 24:00 часа, като това може да е свързано с подходяща
реклама на услугата. На въпрос за наличието на учебници и презентации по различните
дисциплини, проф. Люцканов увери студентите, че с удоволствие би ги консултирал по всякакви
въпроси, свързани с неговата специалност.
Деканът закри срещата в 13:00 часа.

