
 
 

 
Резюме на проект по Фонд „Наука“ – Конкурсна сесия 2019: 

„Обучение и професионална реализация на бакалаври по обществено здраве“ 

Ръководител: Доц. д-р Клара Георгиева Докова, дм 

 

Образованието в областта на общественото здраве (ОЗ) се осъществява на ниво: 

бакалавър, магистър и доктор. До този момент няма изследвания, които систематично 

да проучват потребностите, проблемите и моделите на обучение в бакалавърската 

степен по ОЗ у нас и в Европа, както и кои от тях в най-голяма степен отговарят на 

приоритетите и предизвикателствата стоящи пред глобалното ОЗ. 

Едновременно с проблемите за съдържанието и организацията на обучението, дебатите 

за реализацията на завършилите студенти, набират все по-голяма сила в обществото. 

Приносът на всяко обучение е да дава реални възможности за работа и перспективи, 

съответстващи на изискванията на пазара на труда и потребностите на обществото.  

На фона на прогресивно увеличаване на кадровия дефицит в сферата на ОЗ в България, 

особено осезаем сега, в период на световна пандемия, който обществото ни преживява, 

при съществуване на  достатъчно държавни, общински и частни структури, голяма част 

от дипломираните бакалаврите по ОЗ не се реализират в сферата на своето образование. 

Стои въпросът какви са причините за тази парадоксална ситуация, а до този момент 

няма изследвания за систематично обяснение на ниската реализация на бакалаврите по 

ОЗ и намиране на начини за нейното подобряване. А нуждата от професионалисти по 

ОЗ ще става все по-критична за нормалното функциониране на всички области на 

живота.  

Целта на проекта е да се проучи и анализира обучението на специалистите по ОЗ с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в България и Европа и 

възможностите/бариерите за тяхната професионална реализация. 

За постигане на целта е необходимо: да се проучи организацията и съдържанието на 

обучението в бакалавърските програми по обществено здраве в Европейския регион 

като се съпоставят със съществуващите стандарти в България; да се установят 

факторите, благоприятстващи или възпрепятстващи реализацията на специалисти по ОЗ 

у нас и нормативно регламентираните изисквания към заеманите длъжности. 

Материали и методи: Основни инструменти на проучването са: структурирано 

анкетно проучване; дискусия във фокус групи и полу-структурирано интервю. За 

обработване и представяне на резултатите от проведеното изследване, ще се използват 

социологически и статистически методи. 

Очаквани резултати: Установяване на: (1) различия в  стандартите за обучение в 

бакалавърски програми по ОЗ В България и Европа; (2) причините за липсата на 

търсене на специалисти по ОЗ в голяма част от институциите свързани с опазване 

здравето на населението в България; (3) възможности за преодоляване на недостатъците 

в подготовката и реализацията на кадри в сектора на ОЗ. 

 

Ключови думи: Бакалаври по обществено здраве, обучение, професионална 

реализация, здравен контрол, институции свързани с опазване на общественото здраве. 


