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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

„Здравни грижи“ е професионално направление, което се развива от две 
основни структури на Медицински университет – Варна /МУ – Варна/ – 

Факултета по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Медицинския колеж  - Варна 
(МК - Варна). 

Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” - Варна е образователен, 

научно-изследователски, диагностично-лечебен, консултативен и методичен 
център със съществен принос към опазване здравето на населението на 

регионално и национално равнище. 
Мисията, целите и дейностите на университета произтичат от здравно -

демографските, социално-икономическите, културните и природни фактори на 
обкръжаващата среда, както и от възможностите и капацитета на самия 

университет. 
Политиката на университета е ориентирана към удовлетворяване на 

потребностите на здравната система от висококвалифицирани специалисти, както 
и от развитие и иновации в диагностично-лечебната, профилактичната, 

рехабилитационната и консултативно-експертната дейност – на национално, 
европейско и световно ниво. 

В исторически план ФОЗ е вторият създаден в МУ – Варна факултет 

(2001г.), който изигра решаваща роля в трансформирането на институтския му в 
реално университетски профил. Значимостта на Факултета произтича от 

характера на преподаваните дисциплини, от значимостта и актуалността на 
изследваните проблеми както в теоретичен, така и в практически аспект. Във ФОЗ 

се води обучение в две професионални направления – „Здравни грижи“ и 
„Обществено здраве“ в три ОКС – бакалавър, магистър и доктор. 

Медицински колеж е основно звено на университета от 1997г. Създаден 
през 1942г. като Училище за милосърдни сестри, от 1944г. до 1997г. учебното 

заведение претърпява различни трансформации, а именно: 

 Институт за медицински сестри; 

 Училище за акушерки; 

 Обединено медицинско училище; 

 Полувисш медицински институт. 
 

В медицински колеж се обучават студенти в осем специалности с ОКС 
„Професионален бакалавър по …“ както следва: 

 Медицински лаборант; 

 Зъботехник; 

 Инспектор по обществено здраве; 

 Рентгенов лаборант; 

 Помощник-фармацевт; 
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 Рехабилитатор; 

 Медицински козметик; 

 Медицински оптик. 

 
Настоящата стратегия за развитие на професионално направление „Здравни 

грижи“ е съобразена с: 
 нормативните актове: Закон за висшето образование (ЗВО), Стратегия 

за развитие на висшето образование в Р. България за периода 2014 – 2020 

г., Стратегия "Европа 2020", Национална стратегия за учене през целия 
живот за периода 2014 – 2020 г., Закон за развитието на академичния 

състав в РБългария, Национална стратегия за развитие на научните 
изследвания 2020, Иновационна стратегия на РБългария и мерки за 

нейната реализация, Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж "Европа 2020", Стратегия за ефективно прилагане на 
информационни и комуникационни технологии в образованието и 

науката на Република България (2014 – 2020), Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация на Република България (2014 – 2020), 

Стратегията на МУ-Варна за периода 2016 – 2020 г.; 
 съвременните тенденции на образователния пазар за тясна връзка с 

потребностите на бизнеса, адекватно практическо обучение и 

мобилност на обучаваните; 
 изискванията на държавните и международни стандарти: Договор 

от Маастрихт, Лисабонска конвенция, Сорбонска декларация, Болонска 
конференция; 

 водещите академични принципи в МУ-Варна: осигуряване на стабилна 

среда за обучение, практика и живот на студентите; гарантиране на 
научен и преподавателски потенциал; достъпност и равнопоставеност; 

възможности за развитие; уважение на академичните традиции. 
 
ЦЕЛТА на настоящата стратегия е да представи общата рамка за развитие 

на професионалното направление „Здравни грижи“ в образователен, научно-
изследователски и кадрови аспект. 

 
ФОЗ и МК си поставят  за цел в рамките на тази стратегия да развиват 

професионалното направление съобразно регистрираните потребности на 
образователния пазар и бизнеса, като от една страна адекватно и навременно 

отговарят на техните специфични нужди, а от друга гарантират 
професионално и кадрово развитие на студентите и академичния състав.  
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ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

1. Усъвършенстване на учебните планове, програми и преподаване (в редовна, 
задочна и дистанционна форма на обучение)  в съответствие с водещите 

европейски образователни стандарти, постиженията на науката и 
потребностите на практиката; 

2. Проследяване и отговор на обществените потребности от  образователни 
услуги чрез въвеждане на нови специалности и професии: 

 Медицински оптик; 

 Mедицински козметик; 

 Опазване и контрол на общественото здраве /ОКОЗ/; 

 Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА; 

 Оптометрист; 

 Логопед; 

 Медико-социални дейности; 

 Медицински слухопротезист. 

 

3. Въвеждане и развитие на дистанционно обучение по основни специалности 
и курсове; 

4.  Промоция на специалностите от професионално направление “Здравни 
грижи“ (рекламни материали, медии, Дни на отворените врати във ФОЗ и 

МК, участие в кандидат-студентски борси); 
5. Разширяване на формите и видовете на следдипломното обучение; 
6. Повишаване на качеството на обучение чрез въвеждане на интерактивни 

форми и активно включване на студентите в образователния процес, 
използване на съвременни методи и технологии за обучение; 

7. Повишаване на качеството на образователния процес чрез акцентиране 
върху генериране на ключови теоретични и практически знания, умения и 

компетенции, високо професионално съзнание и богата култура; 
8. Изработване и утвърждаване на минимален брой практически умения, 

съгласно добрата медицинска практика, които стажантите по всички 
специалности трябва да усвоят при завършване на стажа по съответната 

дисциплина; 
9. Стимулиране на мобилността на преподаватели, студенти и специализанти; 

10. Подобряване на координацията и разширяване на съвместните дейности с 
лечебните заведения, в които се извършва обучение на студенти и 

специализанти; 
11. Насърчаване на студентската мобилност (Еразъм, Сократ, двустранни 

договори); 

12. Включване на изявени студенти в научни екипи по проекти; 
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13. Постоянно мотивиране на студентите и грижа за професионалната 
реализация на завършилите (Дни на кариерата, За пътя към успеха); 

14. Изграждане на база данни за професионалната реализация на завършилите  
студенти от професионално направление „Здравни грижи“ . 
 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
1. Осъществяване на обществено значима изследователска дейност чрез 

провеждане на изследвания в приоритетни научни области, съвместно с 
„бизнеса“; 

2. Внедряване на интегриран модел в управлението на научната дейност чрез 
прилагане на иновативни технологии за отворен достъп до резултатите от 

проведените изследвания; 
3. Изграждане на университетски технологичен комплекс в направление 

обществено здраве; 
4. Популяризиране на научните резултати на професионално направление 

“Здравни грижи” сред научната колегия и на регионално и национално  
здравно-политическото и управленско ниво; 

5. Използване на потенциала на МУ - Варна за издателска дейност и 
насърчаване на  публикационната активност на академичния състав от 
професионалното направление с приоритет; 

6. Стартиране на поредица от учебници и учебни помагала, адресирани към 
студентите от професионално направление „Здравни грижи“; 

7. Организиране на специализирани научни форуми в областта на здравните 
грижи; 

8. Обогатяване на библиотечния фонд (със специализирана литература). 
 

КАДРОВО РАЗВИТИЕ 
1. Разработване на карта за кариерното развитие на академичния състав  от 

професионално направление “Здравни грижи“; 
2. Организиране на педагогически курсове за повишаване квалификацията на 

преподавателите; 
3. Участие на преподавателите от професионалното направление в курсове за 

работа в системата Blackboard; 

4. Създаване на условия за подобряване на информационния достъп и 
стимулиране на публикационната активност на преподаватели, студенти и 

специализанти; 
5. Осигуряване на необходимите условия за професионално развитие и 

израстване на академичния състав и служителите; 
6. Мотивиране и подкрепа на академичната общност за участие в конкурси, 

специализации и научно-изследователски проекти на регионално, 
национално и международно равнище. 
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КОНСУЛТАНТСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
1. Подпомагане на лечебните и здравните заведения в Североизточна България 

и предоставяне на консултативна и диагностично-лечебна помощ и 
методично ръководство; 

2. Участие в разработването и осъществяването на здравната политика на 

страната и региона – на ниво регионални и национални здравни комисии, 
експертни групи, комитети и др. чрез: 

 Реализиране на фундаментални и клинично-приложни научни 

изследвания с оглед решаване на значими здравни проблеми в 
регионален, национален и международен мащаб; 

 Извършване на епидемиологични, клинични и социологически 
проучвания върху здравното състояние и предоставяните здравни 

грижи на населението; 

 Развитие на партньорските отношения със здравната администрация, 

здравни и лечебни заведения и други организации и институции в 

здравната система с оглед провеждане на съвместни образователни и 
научни проекти. 

 
Мониторирането на процесите по настоящата стратегия и оценката на 

резултатите е отговорност на ръководството на ФОЗ и МК, на председателите 

на съответните програмни съвети и ръководителите на катедри.  
Решенията, свързани със стратегията се гласуват от Факултетния съвет 

на ФОЗ и Колежанския съвет на МК. 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената стратегия е предназначена да продължи процеса на 
утвърждаване на Факултет по обществено здравеопазване и Медицински колеж 

на Медицински университет-Варна като водещи образователни институции в 
професионално направление „Здравни грижи“.  

Тя гарантира възможността професионалното направление да се развива 

по един модерен и адекватен на потребностите на пазара образователен 
продукт.  


