УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И
АКРЕДИТАЦИЯ

Целта на информационния каталог е да представи в резюме дейностите,
осъществявани в Медицински университет – Варна по отношение на Вътрешната
система по управление на качеството на обучение, както и акредитационните
процедури, преминаващи в институцията за периода 2016 – 2020 година.
Настоящият Информационен каталог „Управление на качеството и
акредитация“ 2, 2016-2020г. е второ издание на отпечатания през 2016г.
Информационен каталог „Управление на качеството и акредитация“, 2012-2016г.

Допълнителна информация относно „Управление на качеството и акредитация“ в
Медицински университет – Варна може да откриете в секция „Качеството и
акредитация“ на интернет-страницата на Университета (www.mu-varna.bg).
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Визия на Академичното ръководство за развитие на
системата за управление на качеството
Управление на качеството е един от приоритетите в стратегическия план за
развитие на Медицински университет – Варна (МУ-Варна) до 2020г., чийто основни
елементи осигуряват естествено продължение за развитие на Вътрешната системата
за управление на качеството. Основните насоки, по които се работи са:
1. Усъвършенстване на системата за управление на качеството на Университета;
2. Постигане и поддържане на висока удовлетвореност на обучаващите се
(студенти, докторанти и специализанти), на работещите (преподаватели и
служители) и на партньорите (български и международни) на МУ-Варна;
3. Поддържане на нивото „Excellence“ по модела на European Foundation for Quality
Management (EFQM) за съответните времеви периоди;
4. Поддържане нивото, съобразно изискванията за получаване на висока
акредитационна оценка – на институционално и програмно ниво;
5. Постигане и поддържане на високо рейтингово ниво на Университета на
национално и международно ниво;
6. Повишаване на качеството на работа в обслужващите звена на МУ-Варна;
7. Кариерно развитие на академичния състав и стимулиране на професионалната
реализация;
8. Използване и усъвършенстване на потенциала на университетските центрове и
бази.
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Академично ръководство
на Медицински университет – Варна от 09.03.2020г.
Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.
Проф. д-р Христина
Групчева, д.м.н.

Проф. д-р Светослав
Георгиев, д.м.

Заместник-ректор
„Научна дейност“

Заместник-ректор
„Кариерно развитие“

Проф. Тодорка
Костадинова, д.и.
Директор, Дирекция
„Международно
сътрудничество,
акредитация и
качество“

Проф. д-р Албена
Керековска, д.м.
Директор,
Дирекция „Учебна
дейност“

Инж. Деян Грънчаров
Помощник-ректор
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Академично ръководство
на Медицински университет – Варна
в периода 03.2016-03.2020г.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор

Проф. Тодорка
Костадинова, д.и.

Проф. д-р Албена
Керековска, д.м.

Проф. д-р
Христина
Групчева, д.м.н.

Проф. д-р
Риналдо
Шишков, д.м.н

Проф. д-р
Светослав
Георгиев, д.м.

Заместник-ректор
„Международно
сътрудничество“

Заместник-ректор
„Учебна дейност“

Заместник-ректор
„Научна дейност“

Заместник-ректор
„Кариерно
развитие,
научноизследователска дейност и
СДО“
в периода
2016-06.03.2018г.

Заместник-ректор
„Кариерно
развитие“
в периода
06.03.201803.2020г.

Инж. Деян Грънчаров
Помощник-ректор
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
Информационен каталог 2, 2016-2020г.

~7~

Отдел „Управление на качеството и акредитация“
Дейностите по управление на качеството се извършват в съответствие със Закона
за висшето образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния
състав в Република България (ППЗРАСРБ), Правилника за дейността на Медицински
университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Правилника за развитието на
академичния състав в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
(ПРАС), Правилника за учебната дейност в Медицински университет “Проф. д-р Параскев
Стоянов” – Варна и Ръководството за управление на качеството на обучение.
Всички документи по управление на качеството са достъпни на интернетстраницата на Университета – www.mu-varna.bg.
Отдел „Управление на качеството и акредитация“ е част от Дирекция
„Международно сътрудничество, акредитация и качество“ с Директор проф. Тодорка
Костадинова, д.и.

Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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Екип
Симона Калчева – Узунова
Ръководител,
отдел „Управление на качеството и акредитация“
Контакти:
Тел.: +359 52 677 037
GSM: +359 882 29 79 00
E-mail: oka_mu@abv.bg
simona.uzunova@mu-varna.bg

Марияна Попова

Мартин Мирчев

Соня Неделчева

Експерт, качество и
акредитация
Тел.: +35952/677 139
E-mail: oka_mu@abv.bg
mariana.popova@mu-varna.bg

Експерт, качество и
акредитация
Тел.: +35952/677 139
E-mail: oka_mu@abv.bg
martin.mirchev@mu-varna.bg

Експерт, качество и
акредитация
Тел.: +35952/677 037
E-mail: oka_mu@abv.bg
sonya.koleva@mu-varna.bg

Теодора Русева

Петя Костадинова

Полина Иванова

Експерт, качество и
акредитация
Тел.: +35952/677 067
E-mail: oka_mu@abv.bg
teodora.ruseva@mu-varna.bg

Експерт, качество и
акредитация
Тел.: +35952/677 067
E-mail: oka_mu@abv.bg
petya.kostadinova@mu-varna.bg

Координатор,
университетски бази
Тел.: +35952/677 037
E-mail: koordinator_mu@abv.bg
polina.ivanova@mu-varna.bg
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Задачи
Управление
на качеството
Бази за
обучение

Акредитация

Рейтинг
Атестация
Основните задачи, изпълнявани от екипа на Отдел по управление на качеството
и акредитация са свързани с:
І. Усъвършенстване на системата за управление качеството на обучение в
Медицински университет – Варна и адаптиране към проблемите на образованието в
европейски мащаб с помощта на:
 Анализ на съответствията между въведените правила и практики и изискванията
на международните стандарти;
 Дефиниране и утвърждаване на политика на качеството в рамките на възприетата
и декларирана мисия на Университета;
 Определяне на основните процеси, пряко влияещи върху качеството на обучение
и техния анализ с цел оптимизиране на процесите;
 Кадрово осигуряване на управление на качеството на всички нива;
 Организиране на курсове и семинари за обучение на отговорниците по качество
към основните звена на Университета, с цел тяхното адекватно участие и
подпомагане на процесите по управление на качеството;
 Изготвяне и администриране на Ръководство по управление на качеството;
 Изготвяне и поддържане на Записи по качество (инструкции, процедури,
протоколи, бланки и др.);
 Оценка на резултатите от работата на системата за управление на качество чрез
инструментите на вътрешния одит;
 Подготовка и реализация на процедурите за външен одит чрез акредитация и
системата EFQM;
 Поддържане на непрекъсната обратна връзка със студенти, преподаватели,
потребители на кадри и работодатели чрез провеждане на регулярни анкетни
проучвания;
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
Информационен каталог 2, 2016-2020г.
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Контрол и осигуряване на качество при дейности, обслужващи студентите.

ІІ. Осъществяване на цялостна организация и координация на дейностите по
процедурите за акредитации в МУ-Варна, като:



Координира акредитационните процеси с Националната агенция за оценяване и
акредитация (НАОА) и основните звена на МУ-Варна;
Поддържа информационни масиви, свързани с акредитационните процедури.

ІII. Атестиране на академичния състав:





Изработване, актуализиране и административно поддържане на атестационна
карта, атестационна скала за оценка и инструкция за атестиране;
Организиране и координиране на атестационния процес;
Поддържане на електронен архив на атестационните карти;
Атестирани 498 лица за периода 2016-2020г.

ІV. Координиране на процесите за поддържане на високо рейтингово ниво на
Университета в национален и международен план чрез:








Обобщаване, обработка, въвеждане на информация за всички учебни и
административни звена в Медицински университет – Варна;
Подпомагане при организиране и координиране на национално анкетно
проучване на студентите, преподавателите и административния персонал от МУВарна във връзка с Рейтинговата система;
Регулярно актуализиране на информацията за МУ-Варна в Регистъра на висшите
училища към Министерството на образованието и науката (МОН);
Координиране на информацията с МОН и Институт „Отворено общество“;
Верификация на данните за МУ-Варна във връзка с Рейтинговата система на
висшите училища на Република България;
Проучване на възможности за участие в международни рейтингови системи
(Ranking Web of Universities; THE (Times Higher Education) World University Ranking;
UI GreenMetric World University Ranking, LinkedIn University Rankings и др.).

V. Координация на дейностите за определяне на Базите за обучение на студенти и
специализанти като:






Изготвяне и администриране на Процедура при сключване на договори с бази за
обучение;
Подддържане на регистър на договорите;
Мониторинг на сроковете по договорите;
Координация при подписване на договори;
Изготвяне на справки, свързани с базите за обучение на студенти и
специализанти.

Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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Управление на качеството
В Медицински университет – Варна съществува цялостна стратегия за качеството
на обучение и процеса на неговата реализация.
Разработената и внедрена в Университета система за управление на качеството
на учебния процес е сертифицирана по Модела за бизнес съвършенство на EFQM и
съобразена и синхронизирана с изискванията на стандарта ISO.
За EFQM модела:
Медицински университет – Варна има сертификат от Европейската фондация по
управление на качеството EFQM за първо ниво (Committed to Excellence) на приложение
на Модела за бизнес съвършенство. Моделът на EFQM насърчава организациите и
институциите да преразглеждат различните елементи от дейността си, като по този начин
се предлага цялостен подход, който покрива по-голям спектър от въпроси, свързани с
ръководството, човешкия ресурс, партньорства и поставя централен фокус върху
потребителите.
Моделът за бизнес съвършенство на EFQM е съвременен, практически и
необвързващ. Устойчивото му прилагане има някои предимства спрямо други
съществуващи системи (например ISO 9001-2015) и предоставя възможности без да
променя настоящата система на управление в следните аспекти:
 Да се работи за развитие на човешките ресурси, наред с отчитане мнението и
препоръките им;
 Да се управлява съобразно получените резултати, а не само спрямо изискванията
на стандарта;
 Периодичната самооценка е много по-комплексна и това е по-адекватно за една
академична структура;
 Да се отчитат бъдещите предизвикателства пред организацията, което включва
елемент на риск мениджмънт;
 Позволява на ръководството да проследи и анализира на различни нива
причинно-следствените връзки, между това, което Университетът прави и
резултатите, които постига;
 Да се управляват процесите на промяна в организацията и да се организират
проекти за подобряване;
 Да се надгражда в управлението на взаимоотношенията чрез развитие на
партньорствата;
 Да се работи за успеха чрез включване талантите на хората, работещи в
организацията;
 Да се мотивира корпоративната социална отговорност и работа в полза на
обществото;
 Да се изискват и аргументират инвестиции в непрекъснато обучение,
съвършенство и иновации;
 Да се следи и подобрява имиджа на институцията сред обществото;
 Да се продължи работата на по-високи нива без да се променя съществуващият
модел на документооборота.

Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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Структура на модел за бизнес съвършенство EFQM
Моделът за бизнес съвършенство на EFQM гарантира устойчиво подобрение във
всеки един аспект, което кореспондира с мисията и цялостната визия за развитие на МУВарна.

За стандарта ISO:

Петата версия на ISO 9001 е публикувана на 23 септември 2015г. заедно с ISO 9000.
Идеята на ISO 9001:2015 като стандарт е да отрази промените в заобикалящата бизнеса
среда (информационни, пазарни, логистични, аутсорсинг, социални и други) и да
представи стандарта като система за управление на бизнеса. Тази стратегическа позиция
е базирана на анализ на риска. Стандартът акцентира върху външни и вътрешни фактори,
които биха могли да повлияят върху постигането на целите на организацията. Една
последица от това и ключова база за анализа на риска е понятието “заинтересовани
страни”. Това съвпада с идеите и принципите на EFQM – модела за бизнес съвършенство,
който се прилага в МУ-Варна.
Стандартът ISO 9001:2015 е разработен в съответствие с приложението към
директивата на ISO Annex SL (ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement –
Procedures specific to ISO), която определя изискванията към нормативните документи на
системите за управление.

Структура на стандарт ISO 9001:2015
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Системата за управление на качеството в МУ-Варна, базирана на EFQM модела и
ISO 9001-2015, подлежи на непрекъснат контрол с цел нейното поддържане, развитие и
усъвършенстване. Три са нивата, обхващащи всички структурни звена на Медицински
университет – Варна, на които той се осъществява:

Организационна структура на системата за управление на качеството
в МУ-Варна
Общоуниверситетско равнище:
Ръководството на МУ-Варна е определило Директор, дирекция по международно
сътрудничество, акредитация и качество (МСАК) за упълномощен представител, който е
отговорен за системата за управление на качеството. Той изпълнява дейността,
произтичаща от изискванията на EFQM модела и стандарта ISO.
Ръководството на Медицински университет – Варна осъществява ежегодно
мониторинг на състоянието на системата за управление на качеството.
Мониторингът има следните основни цели:
 Оценка на ефективността на системата за управление на качеството и
предприемане на стъпки за нейното развитие;
 Анализ и оценка на промените в средата, включително и на изискванията и
потребностите на потребителите и други заинтересовани страни и на служителите
на Медицински университет – Варна.
Организацията по мониторинга на системата по управление на качеството на
общоуниверситетско ниво е отговорност на Централната комисия по управление на
качеството (ЦКУК) и отдел „Управление на качеството и акредитация”.
По този начин се синхронизират и координират информационните потоци,
касаещи качеството на учебния процес, необходими за стратегическото и оперативното
управление на Университета.

Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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№

Централна комисия по управление на качеството
на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

Председател:
1. Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Членове:
2. Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н
3. Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
4.

Проф. Диана Иванова, д.б.н.

5.

Доц. д-р Клара Докова, д.м.

6.

Проф. д-р Димитричка Близнакова,
д.м.

7.

Проф. Иван Мерджанов, д.п.

8.
9.
10.
11.

Проф. д-р Иван Димитров, д.м.н.
Проф. Соня Тончева, д.оз.н.
Доц. Диана Димитрова, д.пс.
Проф. Антония Димова-Йорданова,
д.м.
12. Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.
13. Проф. Силвия Борисова, д.оз.н.
14. Проф. Елена Желева, д.п.
15. Доц. д-р Стоян Павлов, д.м.
16. Доц. д-р Миглена Балчева-Енева,
д.м.
17. Доц. Мария Раданова, д.б.
18. Доц. д-р Добрин Паскалев, д.м.

Директор, Дирекция „Международно
сътрудничество, акредитация и качество“
Декан на Факултета по медицина
Декан на Факултета по дентална
медицина
Професор, Катедра „Биохимия,
молекулна медицина и нутригеномика“,
Факултет по фармация
Доцент, Катедра „Социална медицина и
организация на здравеопазването“,
Факултет по обществено здравеопазване
Професор, Катедра „Клинични
медицински науки“, Факултет по
дентална медицина
Директор на Департамент по
чуждоезиково обучение, комуникации и
спорт
Директор на Филиал „Сливен“
Директор на Филиал „Шумен“
Директор на Филиал „Велико Търново“
Декан на Факултета по обществено
здравеопазване
Председател на Факултетна комисия по
качеството на Факултета по медицина
Ръководител катедра „Здравни грижи“,
Факултет по обществено здравеопазване
Председател на Комисия по качеството
във Филиал „Сливен“
Зам.-декан по учебна дейност,
акредитация и качество на Факултета по
медицина
Председател на Факултетна комисия по
качеството на Факултета по дентална
медицина
Председател на Факултетна комисия по
качеството на Факултета по фармация
Председател на Комисия по качеството в
Медицински колеж – Варна
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19. Доц. Тамара Цветкова, доктор
20. Доц. д-р Десислава Ванкова, д.м.
21. Доц. Мила Георгиева, д.и.
22. Ас. Николай Недев, доктор
23. Ст. преп. Веселина Няголова
24. Ас. Дияна Петрова
25. Дияна Попова
26. Людмила Боярова
27. Калина Стоянова
28. Венета Събкова
29. Светлана Грънчарова
30. Инж. Цветан Иванов
31. Ваня Димитрова
32. Мария Иванова-Кирова
33. Велина Марковска
34. Инж. Жанета Радкова
35. Румяна Радева
36. Симона Калчева-Узунова
37. Диляна Йорданова
38. Красимира Нуцулова
39. Светлана Панайотова
40. Марияна Попова
41. Теодора Русева
42. Петя Костадинова
43. Ас. Мартин Мирчев, д.уоз.
44. Председателят на студентски съвет

Председател на Комисия по качество във
Филиал „Шумен“
Ръководител, отдел „Академична
организация за клинични проучвания“
Ръководител, отдел „Докторантско
училище“
Зам.-директор на Медицински колеж –
Варна
Отговорник по качеството за Департамент
по чуждоезиково обучение, комуникации
и спорт
Председател на Комисия по качество във
Филиал „Велико Търново“
Директор на Център по професионално
обучение;
Ръководител, отдел „Човешки ресурси“
Ръководител, „Финансово-счетоводен
отдел“
Ръководител, отдел „Административен“
Ръководител, отдел „Учебен“
Ръководител, отдел „Информационно
осигуряване и технологии"
Ръководител, отдел „Кариерно развитие“;
Ръководител, отдел „Следдипломно
обучение“
Ръководител, oтдел „Комуникации и
Телевизия“
Ръководител, отдел „Издателска дейност“
Директор „Библиотека“
Ръководител, отдел „Управление на
качеството и акредитация“
Юристконсулт в отдел „Юридически“
Финансов контрольор
Експерт, отдел „Международно
сътрудничество“
Експерт, отдел „Управление на качеството
и акредитация“
Експерт, отдел „Управление на качеството
и акредитация“
Експерт, отдел „Управление на качеството
и акредитация“
Експерт, отдел „Управление на качеството
и акредитация“
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Съставът на Централната комисия по управление на качеството се одобрява от
Академичния съвет (АС) на Медицински университет – Варна и включва представители
на всички основни звена на Университета.
2. Ниво основно звено – сформирани са комисии по качеството на основните
звена, които подпомагат и контролират качеството на учебния процес. Комисиите по
качеството на основните звена (факултет, колеж, департамент и филиал) извършват
оценка на функционалността на системата за управление на качеството в рамките на
основното звено. Оценката се извършва по годишен план-график и има за цел да се
предприемат коригиращи и превантивни действия спрямо несъответствията в учебния
процес и адаптацията на системата по качеството спрямо променящите се нормативни
изисквания и нагласата на обществото към качеството на обучение. Съставите на
комисиите по качеството се приемат от съветите на основните звена и при необходимост
се актуализират от тях.
Всяка комисия по качество работи в тясно сътрудничество с ЦКУК и отдел
„Управление на качеството и акредитацията”. Тя се наблюдава от Съвета на основното
звено, от Ръководството на основното звено (Декан/ Диретор, Зам.-декан/ Зам.директор), от Директора на Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и
качество“ и работи в тясно сътрудничество с ръководителите на катедри и учебни
сектори (УС), както и с отговорниците по качеството на съответните звена. В състава ѝ
участват представители на студентите, както и на потребителите на кадри
(работодатели).
Във връзка със системното управление на качеството на обучение и подобряване
на учебния процес в Университета са създадени и функционират Програмни съвети.
Всеки Програмен съвет изпълнява следните функции:
 Системно актуализира и усъвършенства учебните планове и програми на
специалността;
 Актуализиране на учебното съдържание и учебните материали (учебници,
ръководства, помагала) по отделните дисциплини;
 Внедряване на водещи европейски и световни учебно-образователни практики;
 Синхронизиране на преподаването по отделните дисциплини в учебните планове
на специалността и съгласуване на учебното съдържание и темите между
отделните катедри;
 Осъвременяване на методите на преподаване и обучение и внедряване на
модерни информационни и комуникационни технологии и средства;
 Подобряване на практическото обучение по съответната дисциплина;
 Осъществяване на взаимодействие и обратна връзка със студентите по
отношение на учебния процес;
 Актуализиране на списъка на базите и ръководителите на стажовете;
 Привличане на водещи европейски и световни специалисти като гост-лектори в
обучението по отделните дисциплини;
 Проучване потребностите от обучение по специалността;
 Популяризиране на специалността;
 Осъществяване на връзка със завършили студенти и оценка на реализацията им.
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3. Ниво Катедра/ Учебен сектор – Отговорниците по качество, съвместно с
ръководителите на Катедри и Учебни сектори, отговарят за осигуряване на качеството на
учебния процес. Те поддържат документацията съгласно правилата на системата за
управление на качеството. Следят за промени, свързани с нормативните документи по
системата, координират процесите, свързани с качеството на обучение и сигнализират
при възникнали проблеми или нередности. Отговорниците по качеството задължително
преминават курс на обучение по Системата за управление на качеството в Медицински
университет – Варна. Информацията, свързана с качеството на обучение на ниво
Катедра, се подава от отговорниците по качество към Ръководителите на съответните
катедри, Комисиите по качеството на основните звена и отдел „Управление на качеството
и акредитацията“.
Политиката по качеството и Системата за управление на качеството са описани в
Ръководство за управление на качеството на обучение в Медицински университет
„Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
Осигурен е свободен достъп до документите, свързани с Вътрешната система за
оценяване и поддържане качеството на обучението на сайта на МУ-Варна в раздел
„Качество и акредитация“ (http://mu-varna.bg), както следва:
1. Управление на качеството в МУ-Варна:
 Организационна структура;
 Одити (списък документи, подлежащи на одит, график за провеждане на
вътрешен одит, бланки за вътрешен одит, бланка за текущ одит, бланка за
учебна заетост, бланка за несъответствие, студентски картон и др.);
 Комисии по качеството;
 Документи по качеството (политики, правилници, регламенти, правила,
инструкции, стандарти).
2. Резултати от анкетни проучвания сред:
 Кандидат-студенти;
 Студенти за качеството на обучение;
 Студенти по дисциплини;
 Преподаватели;
 Завършили студенти;
 Работодатели.
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Одит – audit

“Систематичен, независим и документиран процес, който има за
цел да установи дали дейностите и свързаните с тях резултати
отговарят на планираните, дали се прилагат ефективно и дали са
подходящи за постигане на целите.”
Видове одити в МУ-Варна по време:
 Предварителен контрол (фр. le contrôle a priori);
 Контрол по изпълнението (фр. le contrôle en cours d'exécution);
 Последващ контрол (фр. le contrôle a posteriori).
В зависимост от това какъв орган извършва одита се разграничават:
 Външен одит;
 Вътрешен одит.
В Университета се провеждат вътрешни одити през планирани интервали от
време (за целта се утвърждава график за провеждането им). По този начин се
предоставя информация дали системата за управление на качеството:
 е в съответствие със:
 собствените изисквания на Университета относно системата за управление
на качеството;
 изискванията на EFQM модела и стандарта ISO 9001-2015;
 се прилага ефективно и се поддържа актуална.
Отделът по управление на качеството и акредитацията и членовете на
Централната комисия по управление на качеството на Медицински университет – Варна
извършват предимно вътрешен превантивен (предварителен одит) и само при
установени сериозни отклонения последващ контрол.
Meтодите за събиране на информация по време на одита включват:
 Интервю;
 Наблюдения;
 Преглед на документи/ записи.
Процедури при извършване на вътрешен одит:
 Планиране и съставяне на график на одитите;
 Избиране на подходящи екипи от одитори;
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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Провеждане на одити;
Провеждане на последващи действия след одита;
Поддържане на записи от одита;
Мониторинг на изпълнението;
Преглед на резултатите от одита;
Подобрение на програмата на одита.

Ползи от вътрешния одит за Университета са:
 Разбиране на действащата системата в Университета;
 Помощ при планиране на дейностите в звеното;
 Установяване на проблемите;
 Определяне на необходимостта от участие на специалист по възникнал проблем;
 Възможност за отстраняване на пропуските.
Одитирането на основните звена в Медицински университет – Варна се провежда
съгласно утвърден план-график. Документацията, която се проверява по време на
вътрешния одит, е включена в предварително разработен списък.
Проведени вътрешни одити от Централната комисия по управление на
качеството на основните звена в Медицински университет – Варна през периода 20162020г.:
 Факултет по медицина – 2017г. и 2018/2019г.;
 Факултет по фармация – 2017г. и 2018г.;
 Факултет по дентална медицина – 2018г. и 2019г.;
 Факултет по обществено здравеопазване – 2017г., 2018/2019г.;
 Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт – 2016г. и 2018г.;
 Медицински колеж – Варна – 2017г. и 2019г.;
 Филиал „Сливен“ – 2017г., 2018г. и 2019г.;
 Филиал „Шумен“ – 2016г., 2018г. и 2019г.;
 Филиал „Велико Търново“ – 2016г., 2018г. и 2019г.











Планирани вътрешни одити от ЦКУК за 2020г.:
Факултет по медицина;
Факултет по обществено здравеопазване;
Факултет по фармация;
Департамент по чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт;
Планирани вътрешни одити от ЦКУК за 2021г.:
Факултет по дентална медицина;
Медицински колеж – Варна;
Филиал „Сливен“;
Филиал „Шумен“;
Филиал „Велико Търново“.
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Атестиране
Медицински университет – Варна оценява приноса на всеки член на академичния
състав и преподавателите в учебната, научноизследователската, художественотворческата, административната и други дейности. Атестирането е инструмент за
оценяване на постиженията и развитието на академичния състав и е част от цялостната
система за управление на качеството.
Академичният състав и преподавателите в Университета се атестират веднъж на
3 години за нехабилитирани и веднъж на 5 години за хабилитирани преподаватели (ЗВО,
чл. 57, ал. 1).
От атестиране се освобождават:
 Академиците;
 Член-кореспондентите;
 Лицата, които заемат изборни ръководни научно-административни длъжности за
времето на техния мандат.
Поради различните периоди, през които преподавателите отговарят на условията
за атестиране, се изготвя график за всяка академична година. В него се включват имената
на подлежащите на атестиране, както и сроковете, в които те трябва да попълнят и
предадат необходимата документация.
Ръководството на МУ-Варна е определило Заместник-ректора по кариерно
развитие (КР) за упълномощен представител, който е отговорен за системата по
атестиране на академичния състав и преподавателите в Университета.
В Медицински университет – Варна е създадена Атестационна комисия. Тя
изработва критериите, по които се атестират преподавателите, скала за оценяване, както
и цялостната организация и документално оформление.
Атестационната комисия е органът, който извършва оценяването на
атестационните карти на академичния състав и преподавателите в Медицински
университет – Варна и се произнася за крайната оценка от атестирането.
Организацията по провеждане, обработване, оценяване и съхранение на
резултатите и документацията по атестирането е отговорност на отдели „Човешки
ресурси“, „Кариерно развитие“ и „Управление на качеството и акредитация”.
Цялостната организация на дейностите по процеса на атестиране е описана в
„Инструкция за атестиране на академичния състав и преподавателите на Медицински
университет – Варна“.
Атестирането на членове на академичния състав се извършва въз основа на
персонална комплексна оценка по различни групи показатели от различни дейности,
които носят различни точки:
 Научноизследователска дейност;
 Учебно-образователна дейност;
 Експертна дейност;
 Квалификация;
 Административна дейност.
Оценяването се осъществява по четири степенна скала, която включва следните
видове оценки:
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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Много добра;
Добра;
Задоволителна;
Отрицателна.
През периода 2016-2020г. са атестирани 498 души в МУ-Варна.

Брой атестирани преподаватели, разпределени по основни звена на МУ-Варна
ОСНОВНО ЗВЕНО НА МУ-ВАРНА
Факултет по медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Факултет по дентална медицина
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Медицински колеж – Варна
Филиал „Сливен“
Филиал „Велико Търново“
Филиал „Шумен“
Общо

ОБЩО
211
56
63
95
19
38
7
4
5
498

Атестационните карти се прилагат към досиетата на академичния състав и
преподавателите в отдел „Човешки ресурси“. Отдел „Управление на качеството и
акредитацията“ поддържа електронен архив на картите за срок не по-малко от 10 години
и прави справки за резултатите от атестирането.

Анкетни проучвания
Анкетното проучване е основен инструмент на Вътрешната система за
управление на качеството в Медицински университет – Варна за получаване на обратна
връзка от всички участници в образователния процес, както и от потребителине на кадри
на Университета.










В Университета ежегодно се провеждат анкетни проучвания сред:
Кандидат-студенти;
Студенти – за качеството на обучение в Медицински университет – Варна;
Студенти – за удволетвореността им от преподаването по различните
дисциплини;
Дипломанти;
Преподаватели;
Работодатели;
За оценка на среда;
Др.
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Рейтинг и рейтингови системи

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите
на образователни услуги в избора на висше училище. Тя поддържа информация за 51
акредитирани висши учебни заведения в България, които предлагат обучение по
специалности, разпределени в 52 професионални направления.
Рейтинговата система на висшите училища в България помага на кандидатстудентите да се ориентират в многообразието от възможности и да направят
информиран избор за своето бъдещо обучение. С богатата си информация и
разнообразни функционалности, системата допринася за провеждането на информиран
обществен дебат и за формирането на основани на доказателства публични политики в
сферата на висшето образование.
С оглед на индивидуалните интереси на потребителите, системата дава
възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на
висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.
В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за над 80 индикатора,
които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително
учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги,
научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.
Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни
източници, включително и чрез социологически проучвания.
В рейтинговата система са използвани десетки обективни показатели, базирани
на богата и надеждна статистическа информация от различни източници, включително
от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула
АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен
институт, както и от международните библиографски бази данни Scopus и Web of Science.
В системата са включени и показатели, основани на изследвания на мнението на
студентите, работодателите, преподавателите и служителите във висшите училища.
Проектът за „Разработване на рейтингова система за висшите училища в
Република България” (BG051PO001-3.2.01-0002-C0002) се реализира от дирекция „Висше
образование“ на Министерството на образованието и науката и се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Повече информация за Рейтинговата система на висшите училища в България
можете да намерите на интернет-страница: http://rsvu.mon.bg/rsvu3/.
В последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България
(2019г.) Медицински университет – Варна се нарежда на 2-ро място сред всички висши
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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училища в страната в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“
и „Здравни грижи“ и на 3-то място в професионални направления „Фармация“ и
„Обществено здраве“.

2019 година
Медицина

2

Дентална
медицина

Фармация

Обществено
здраве

3

3

2

Здравни
грижи

2

Медицински университет – Варна участва и в рейтинговата система Webometrics.
Webometrics представлява най-голямата академична класация на висшите учебни
заведения в световен мащаб. От 2004 година насам, на всеки 6 месеца се провежда
независимо, обективно, безплатно, отворено научно изследване проведено от
Cybermetrics Lab към Испанския национален съвет за научни изследвания (CSIC).

Целта му е да се осигури надеждна, многоизмерна, актуална и полезна
информация за представянето на университетите от цял свят, основано на тяхното WEB
присъствие и влияние.
Основната цел на класирането в Webometrics, е да насърчава и промотира
академичното присъствие на университетите в глобалната интернет мрежа. Това
класиране подкрепя инициативите за открит достъп с цел значително увеличаване на
обмена на научни и културни постижения и знание, генерирани от университетите.
Публикуването на класирането се оказва един от най-силните и успешни инструменти за
иницииране и консолидиране на процесите на промяна в академичната среда,
насърчаване ангажираността на хората, занимаващи се с наука и създаването на крайно
необходими дългосрочни стратегии.
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Акредитация
Акредитацията е признаване от
Националната агенция за оценяване и
акредитация на правото на висшите училища
да
дават
висше
образование
по
образователно-квалификационни степени в
определени
области,
професионални
направления и по специалностите от
регулираните професии чрез оценяване
качеството на дейностите.
Дейностите на Националната агенция за оценяване и акредитация имат за цел да
стимулират и контролират висшите училища, да осигуряват и да повишават качеството
на предлаганото от тях образование, както и да го провеждат в съответствие със
стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за
висше образование.
Акредитацията на висшите училища представлява своеобразна гаранция за
качеството на учебния процес в тях. От гледна точка на предоставянето на висше
образование има два основни вида акредитация:
 Институционалната акредитация показва дали висшето училище отговаря на
стандартите, възприети като задължителни от българската образователна система. Тя е
резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище контролира,
поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето
образование и професионални направления.
 Програмната акредитация оценява качеството на предлаганото образование в
определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето
училище, на специалност от регулираните, нерегулираните професии или докторска
програма. Тя дава възможност на студентите да получават съответните български
дипломи за висше образование. Видовете програмна акредитация са:
 Програмна акредитация на професионални направления и специалности от
регулирани и нерегулирани професии;
 Програмна акредитация на докторска програма.
През 2016г. Акредитационният съвет на НАОА прие нова критериална система за
акредитация (институционална и програмна) в съответствие със стандартите и
насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше
образование (ESG - част 1 (1-10)), която влезе в сила от 2017г. НАОА оценява висшите
училища по 10 Стандарта, както следва:
1. Политика за осигуряване на качеството;
2. Разработване и одобряване на програмите;
3. Обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към студентите;
4. Прием, развитие, признаване и сертифициране на студентите;
5. Преподавателски състав;
6. Учебни ресурси и подпомагане на студентите;
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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7. Управление на информацията;
8. Информация за обществеността;
9. Текущ мониторинг и периодичен преглед на програмите;
10. Циклично външно осигуряване на качеството.

Институционална акредитация
Медицински университет – Варна има редовна институционална акредитация
с оценка 9,27.

През 2018 година с решение на Акредитационния съвет на НАОА е изменен
институционалният капацитет на МУ-Варна от 4 800 на 5 992 студенти и докторанти.
Институционален капацитет

5992

4800
25%

2013

2018
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През 2017 година Медицински университет – Варна успешно премина процедура
за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за институционална акредитация на МУ-Варна.
Съгласно изискванията на НАОА, Медицински университет – Варна е изготвил и
подал документация за институционална акредитация и среда за дистанционна форма
на обучение в агенцията, за която е разкрита процедура и предстои посещение от НАОА
през 2020г.
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Структура на Медицински университет – Варна
Към 2020 година в структурата на Медицински университет – Варна са включени
четири факултета (“Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация” и “Обществено
здравеопазване”), Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт,
Медицински колеж – Варна, Филиали в град Сливен, Шумен и Велико Търново, девет
центъра (Център по източна медицина, Медико-дентален център, Център за здравно
образувание, Център за професионално обучение, Интернационален център за
електронно и дистанционно обучение, Университетски център по морско
здравеопазване, Център за симулационна техника и медицинска апаратура, Център
за Кариерно развитие, Транслационна медицина и клетъчна терапия), Лаборатория за
молекулярно-генетични изследвания, Технологичен комплекс, Институт за
научноизследователска дейност и Вивариум.

Факултет по Медицина
Факултет по Обществено
здравеопазване
Факултет по Дентална
медицина
Факултет по Фармация

Медицински университет
гр. Варна

Медицински колеж Варна
Департамент по
Чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт
Филиал Сливен
Филиал Шумен
Филиал Велико Търново
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Факултет по медицина

Ръководство

Проф. д-р Златислав
Стоянов, д.м.н
Декан

Проф. д-р Йото Йотов, д.м.
Зам.-декан "Научна дейност
и кариерно развитие"

Доц. д-р Стоян Павлов, д.м.
Зам.-декан "Учебна дейност,
акредитация и качество"
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Ръководство в периода 2016-12.03.2018г.

Проф. д-р Радослав Радев, д.м.
Декан

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.
Зам.- декан
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Организационна структура на Факултет по медицина
Анатомия и клетъчна биология
Физиология и патофизиология
Микробиология и вирусология
Първа катедра по вътрешни болести
Втора катедра по вътрешни болести
Пропедевтика на вътрешните болести
Онкология
Педиатрия
Медицинска генетика
Зам.декан
„Научна
дейност и
кариерно
развитие

Зам.-декан
"Учебна
дейност,
акредитация
и качество"

Нервни болести и невронауки
Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
Обща и оперативна хирургия
Хирургични болести
Ортопедия и травматология

ДЕКАН

Акушерство и гинекология
Неврохирургия и УНГ болести
Очни болести и зрителни науки
Обща и клинична патология, съдебна
медицина и деонтология

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Психиатрия и медицинска психология
Анестезиология, спешна и интензивна
медицина
Фармакология и клинична
фармакология и терапия
Инфекциозни болести, паразитология
и дерматовенерология
Обща медицина и клинична
лаборатория
Сърдечно-съдова хирургия и
ангиология
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
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Управление на качеството
Комисия по качеството на Факултет по медицина
№

ИМЕНА

КАТЕДРА

Председател
1.
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н
Членове
2.
Ас. д-р Златка Димитрова – Сандулова
3.

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.

4.

Ас. д-р Радина Фучиджиева

5.

Проф. д-р Румен Ненков, д.м.

6.

Доц. д-р Антон Тонев, д.м.

7.

Доц. д-р Николай Сапунджиев, д.м.

8.

Ивайло Марковски

Катедра по педиатрия
Катедра по акушерство и
гинекология
Катедра по ортопедия и
травматология
Катедра по нервни болести и
невронауки
Катедра по хирургически
болести
Катедра по обща и оперативна
хирургия
Катедра по неврохирургия и
УНГ болести
Студент

Отговорници по качеството в катедрите на Факултет по медицина
№
1.
2.

3.
4.

5.

КАТЕДРА

ОТГОВОРНИЦИ ПО КАЧЕСТВО

Катедра по анатомия и клетъчна биология
Катедра по физиология и
патофизиология
 УС по физиология
 УС по патофизиология
Катедра по микробиология и вирусология
Първа катедра по вътрешни болести
 УС по белодробни болести и
алергология
 УС по кардиология
 УС по ревматология
Втора катедра по вътрешни болести
 УС по гастроентерология,
хепатолотия и хранене
 УС по ендокринология и болести на
обмяната

Проф. д-р Ваня Горанова, д.м.

Гл. ас. д-р Антония Хачмерян, д.м.
Гл. ас. д-р Минка Александрова,
д.м.
Гл. ас. д-р Гергана Неделчева, д.м.
Доц. д-р Диана Петкова, д.м.
Доц. д-р Мария Негрева, д.м.
Ас. д-р Таня Шивачева, д.м.
Доц. д-р Ирина Иванова, д.м.
Доц. д-р Мила Бояджиева, д.м.
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УС по нефрология, хемодиализа и
токсикология
 УС по хематология
Катедра по пропедевтика на вътрешните
болести
Катедра по онкология
Катедра по педиатрия
Катедра по медицинска генетика
Катедра по нервни болести и невронауки
Катедра по образна диагностика,
интервенционална рентгенология и
лъчелечение
Катедра по обща и оперативна хирургия
Катедра по хирургични болести
 УС по коремна хирургия
 УС по гръдна хирургия
 УС по урология
Катедра по ортопедия и травматология


6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Ас. д-р Мирослава Бенкова
Ас. д-р Росен Рачев
Ас. д-р Лилия Стоянова, д.м.
Ас. д-р Ростислав Манев
Ас. д-р Дарина Крумова
Доц. д-р Трифон Червенков, д.м.
Ас. д-р Михаел Цалта
Доц. д-р Радослав Георгиев, д.м.

Ас. д-р Александър Златаров, д.м.
Доц. д-р Васил Божков, д.м.
Ас. д-р Катерина Маринова
Ас. д-р Павел Абушев
Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н.



МБАЛ „Св. Ана“ – Варна

Гл. ас. д-р Преслав Пенев, д.м.



МБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Гл. ас. д-р Светослав Добрилов,
д.м.
Ас. д-р Златка Димитрова Сандулова

15. Катедра по акушерство и гинекология
16. Катедра по неврохирургия и УНГ болести
 УС по неврохирургия
 УС по ушно-носно-гърлени болести
17. Катедра по очни болести и зрителни науки
18. Катедра по обща и клинична патология,
съдебна медицина и деонтология
 УС по съдебна медицина и
деонтология
19. Катедра по психиатрия и медицинска
психология
20. Катедра по анестезиология, спешна и
интензивна медицина
21. Катедра по фармакология и клинична
фармакология и терапия
22. Катедра
по
инфекциозни
болести,
паразитология и дерматовенерология

Доц. д-р Тони Аврамов, д.м.
Ас. д-р Камелия Милчева
Ас. д-р Младена Радева
Ас. д-р Деян Дженков, д.м.
Доц. д-р Вилиам Доков, д.м.
Доц. д-р Деян Хрусафов, д.м.
Проф. Вилиян Платиканов, д.м.
Д-р Атанас Занев
Ас. маг. фарм. Весела Борисова
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Гл. ас. д-р Калина Павлова, д.м.

УС по инфекциозни болести и
паразитология
УС по дерматовенерология

Ас. д-р Женя Димитрова-Михнева,
д.м.

23. Катедра по обща медицина и клинична
лаборатория
 УС по обща медицина
Гл. ас. д-р Женя Петрова, д.м.
 УС по клинична лаборатория
Доц. д-р Даниела Герова, д.м.
24. Катедра по сърдечно-съдова хирургия и Доц. д-р Ангел Ангелов, д.м.
ангиология

Одит
През периода 2016-2020г. са планирани и осъществени 2 вътрешни одита от
Централната комисия по управление качеството на всички катедри във Факултета по
медицина (2017г. и 2018/2019г.). Процедурата по одитиране се проведе съгласно
принципите за одитиране на системата за управление на качеството на обучение в
Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO 9001:2015. Проверката
доказва системно водене на документацията, която осигурява качеството на учебния
процес във факултета.
През 2020г. по график предстои одитиране на всички катедри във Факултета по
медицина.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведени анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалност
„Медицина“ за периода 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Завършили студенти

Обучаващи се студенти
85%

Да, напълно

12%

По-скоро да

95%

Да, напълно
По-скоро да

По-скоро не

2%

По-скоро не

Не

1%

Не

4%
1%
0%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
92%

Обучаващи се

79%

Завършили

18%
6%

Отлична

3%

Много добра

2%

Задоволителна

0%

0%

Незадоволителна

АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?
93%
74%

22%
6%

3%

1%

Обучаващи се

Завършили
Да

Не

Не мога да преценя

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В МУ-ВАРНА?

Завършили студенти

Обучаващи се
студенти

Отлична
Отлична

22%

Много добра

68%

76%

6%

Добра

10%

Добра

18%

Много добра

Средна

0%

Средна

0%

Слаба

0%

Слаба

0%

Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
Информационен каталог 2, 2016-2020г.

~ 35 ~

КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА УНИВЕРСИТЕТА (ПО
ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,6

Възможности за спортуване
Студентски столове

5

Студентски общежития

5
5,4

Използване на Интернет

5,5

Зали за практически занятия

5,2

Семинарни зали

5,5

Лекционни зали

5,6

Библиотека

СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА
ВАШИ КОЛЕГИ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Не
6%

Да
94%

Да

Не
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Рейтингова система
Сравнителният анализ на общия резултат за професионално напраление
„Медицина“, по данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за
периода 2016-2019 години, отчита устойчиво запазване на позициите на Медицински
университет – Варна по индикаторите в това професионално направление.
2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

МУ - София

МУ - Пловдив

МУ - Плевен

СУ Климент Охридски

МУ - Варна

През 2017г. Медицински университет – Варна получи приз за първо място в
професионално направление „Медицина" на ежегодните награди на вестник „24 часа"
за най-добрите университети в страната според техния рейтинг. Две поредни години
(2019г. и 2020г.) Университетът е удостоен със специална награда за „Най-много
цитирания на научните публикации в професионални направления „Медицина" и
„Обществено здраве".
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Акредитация
През 2014г. специалност от регулираните професии “Медицина” с ОКС
„магистър“ и професионална квалификация „магистър-лекар“ има редовна програмна
акредитация с оценка 9,28 за срок от 6 години и капацитет 2 200 студенти и докторанти.
За периода 2016-2020г. капацитетът на специалността е изменен от 2 200 на 2 640
студенти.

Изменение на капацитета
на специалност "Медицина"

2640
2200

20%

2016
2014

През 2018 година специалност „Медицина“ успешно премина процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация на специалността.
Съгласно изискванията на НАОА, Медицински университет – Варна е изготвил и
подал документация за програмна акредитация на специалност „Медицина“ в
агенцията, за която е разкрита процедура и очаква посещение от НАОА.
В катедрите на Факултет по медицина се обучават докторанти по 39 акредитирани
докторски програми в 4 професионални направления. Подадена е документация за
програмна акредитация на 1 нова докторска програма „Кардиохирургия“, за която е
разкрита процедура и се очаква посещение от НАОА.
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Акредитирани докторски програми във Факултета по медицина
на Медицински университет – Варна
№

Професионално
направление

Дадена
оценка
от
НАОА
9,01

Докторска
програма

1.

3.2. Психология

Медицинска
психология

2.

4.1. Физически
науки

Медицинска физика

3.

4.3. Биологически
науки
4.3. Биологически
науки
4.3. Биологически
науки
4.3. Биологически
науки

7.

7.1. Медицина

8.

7.1. Медицина

9.

7.1. Медицина

Дадена
акредитация от
НАОА на дата

Акредитация
та изтича на
дата

22.12.2017г.

22.12.2023г.

8,91

19.12.2016г.

19.12.2021г.

Генетика

9,45

15.04.2019г.

15.04.2025г.

Микробиология

9,68

24.07.2017г.

24.07.2023г.

Вирусология

9,63

24.07.2017г.

24.07.2023г.

Физиология на
животните и човека

9,32

26.07.2016г.

26.07.2022г.

Анатомия,
хистология и
цитология
Патологоанатомия и
цитопатология
Патофизиология

9,38

21.02.2019г.

21.02.2025г.

9,35

29.11.2012г.

9,06

21.02.2019г.

29.11.2018г.
В процедура*
21.02.2025г.

9,10

07.03.2019г.

07.03.2025г.

11. 7.1. Медицина

Клинична
лаборатория
Вътрешни болести

9,07

21.11.2019г.

21.11.2025г.

12. 7.1. Медицина

Гастроентерология

9,12

07.03.2019г.

07.03.2025г.

13. 7.1. Медицина

Нефрология

9,14

03.10.2019г.

03.10.2025г.

14. 7.1. Медицина

Ендокринология

9,12

07.03.2019г.

07.03.2025г.

15. 7.1. Медицина

9,24

03.10.2019г.

03.10.2025г.

16. 7.1. Медицина

Белодробни
болести
Неврология

9,13

25.07.2019г.

25.07.2025г.

17. 7.1. Медицина

Психиатрия

9,19

21.03.2019г.

21.03.2025г.

18. 7.1. Медицина

Детска психиатрия

8,84

21.03.2019г.

21.03.2024г.

19. 7.1. Медицина
20. 7.1. Медицина

Съдебна психиатрия
Дерматология и
венерология

8,76
9,15

21.03.2019г.
07.03.2019г.

21.03.2024г.
07.03.2025г.

4.
5.
6.

10. 7.1. Медицина
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21. 7.1. Медицина

Фармакология / вкл.
фармакокинетика и
химиотерапия/
Медицинска
радиология и
рентгенология
(вкл.използване на
радиоактивни
изотопи)
Инфекциозни
болести

9,02

20.04.2017г.

20.04.2023г.

9,20

20.09.2018г.

20.09.2024г.

9,18

11.10.2012г.

11.10.2018г.
В процедура*

Ото-риноларингология
Офталмология
Хирургия

9,10

25.07.2019г.

25.07.2025г.

9,19
9,29

25.07.2019г.
20.09.2018г.

25.07.2025г.
20.09.2024г.

Анестезиология и
интензивно лечение
Хематология и
преливане на кръв

9,33

25.07.2013г.

9,34

25.06.2020г.

25.07.2019г.
В процедура*
25.06.2026г.

9,23

21.02.2019г.

21.02.2025г.

30. 7.1. Медицина

Ортопедия и
травматология
Неврохирургия

9,27

05.07.2018г.

05.07.2024г.

31. 7.1. Медицина

Урология

9,14

07.03.2019г.

07.03.2025г.

32. 7.1. Медицина

Гръдна хирургия

9,16

21.02.2019г.

21.02.2025г.

33. 7.1. Медицина

Акушерство и
гинекология

9,28

14.09.2012г.

14.09.2018г.
В процедура*

34. 7.1. Медицина

Онкология

9,33

25.07.2013г.

35. 7.1. Медицина

Кардиология

9,24

05.07.2018г.

25.07.2019г.
В процедура*
05.07.2024г.

36. 7.1. Медицина

Съдова хирургия

9,02

14.09.2012г.

14.09.2018г.
В процедура*

37. 7.1. Медицина
38. 7.1. Медицина

Педиатрия
Съдебна медицина
и деонтология
Обща медицина

9,20
9,16

29.03.2018г.
21.02.2019г.

29.03.2024г.
21.02.2025г.

9,39

14.09.2012г.

14.09.2018г.
В процедура*

22. 7.1. Медицина

23. 7.1. Медицина
24. 7.1. Медицина
25. 7.1. Медицина
26. 7.1. Медицина
27. 7.1. Медицина
28. 7.1. Медицина

29. 7.1. Медицина

39. 7.1. Медицина

* Съгласно правилника за дейността на НАОА до приключване на процедурата висшите училища
ползват правата, получени от предходната акредитация.
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Факултет по обществено здравеопазване

Ръководство

Проф. Антония ДимоваЙорданова, д.м.
Декан

Проф. д-р Теодора
Димитрова, д.м.
Зам.- декан "Учебна дейност"

Доц. д-р Наталия Ушева, д.м.
Зам.- декан "Научна дейност"
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Ръководство в периода 2016-06.2020г.

Доц. Емануела Мутафова
д.и.
Декан в периода 201603.2018г.

Доц. д-р Клара Докова,
д.м.
Зам.- декан в периода
2016г.- 03.2018г.
Декан в периода 03.2018г.06.2020г.

Проф. Антония ДимоваЙорданова, д.м.
Зам.- декан в периода
03.2018г.- 06.2020г

Организационна структура на Факултет по обществено
здравеопазване
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Управление на качеството
Комисия по качество на Факултета по обществено здравеопазване
№

ИМЕНА

КАТЕДРА

Председател:
1.
Проф. Антония Димова-Йорданова, д.м.
Членове:
2.
Проф. д-р Лора Георгиева, д.м.
3.

Проф. д-р Румен Константинов, д.м.

4.

Доц. Николина Радева, д.уоз.

5.
6.
7.

Доц. Станислава Пенева, д.м.
Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.
Янита Петкова Георгиева

Катедра по икономика и
управление на
здравеопазването
Катедра по социална медицина
и организация на
здравеопазването
Катедра по хигиена, медицина
на бедствените ситуации и
епидемиология
Катедрата по медицина на
бедствените ситуации и морска
медицина
Катедра по здравни грижи
Потребител на кадри
Студент

Отговорници по качеството на Факултет по обществено здравеопазване
№

КАТЕДРА

1.

Катедра по социална медицина и
организация на здравеопазването
Катедра по икономика и управление на
здравеопазването
Катедра по медицина на бедствените
ситуации
Катедра по физиотерапия, рехабилитация,
морелечение и професионални заболявания
Катедра по хигиена и епидемиология
 УС по хигиена
 УС по епидемиология
Катедра по здравни грижи
Катедра по медицинска апаратура,
електронни и информационни технологии в
здравеопазването
Катедра по логопедия и медицинска
педагогика

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

ОТГОВОРНИК
Ас. Мартин Мирчев, д.уоз.
Ас. Николай Михайлов, д.с.
Гл. ас. Мария Пантелеева, д.м.
Ас. д-р Димитринка Росенова

Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.
Ас. д-р Миглена Коларова, д.м.
Гл.ас. Тодорка Боева, д-р
Доц. д-р инж. Маринела
Йорданова
Гл.ас. Виолета Станева, д.уоз.
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Одит
През 2017 и 2018/2019 година са проведени вътрешни одити от Централната
комисия по управление на качеството във всички катедри на Факултета по обществено
здравеопазване. Процедурата по одитиране се проведе съгласно принципите за
одитиране на системата за управление на качеството на обучение в Медицински
университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO 9001:2015. Проверката доказва
системно водене на документацията, която осигурява качеството на учебния процес във
факултета.
През 2020г. е по график предстои одитиране на всички катедри във Факултета по
обществено здравеопазване.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведени анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалностите
във Факултета по обществено здравеопазване за периода 2016-2020г. по следните
въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Завършили студенти

Обучаващи се студенти

92%
Да, напълно

81%

Да, напълно

По-скоро да

16%

По-скоро да

6%

По-скоро не

2%

По-скоро не

1%

Не

1%

Не

1%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
93%
74%

22%

Отлична

Много добра

6%

1%
4%

Задоволителна

0%
0%

Завършили
Обучаващи се

Незадоволителна
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АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?
90%

Да

73%

Не

Не мога да преценя

23%
9%

3%

1%

Обучаващи се

Завършили

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Обучаващи се
студенти

Завършили студенти
75%

Отлична

Отлична

60%
29%

Много добра

Добра

12%

Добра

16%

Много добра

8%

Средна

1%

Средна

1%

Слаба

0%

Слаба

0%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА УНИВЕРСИТЕТА (ПО
ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,6
Възможности за спортуване

5

Студентски столове
Студентски общежития

5,2

Използване на Интернет

5,2
5

Зали за практически занятия

5,1

Семинарни зали
Лекционни зали

5,4

Библиотека

5,4

СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА
ВАШИ КОЛЕГИ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?

8%

Да

Не

92%
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Рейтингова система
През 2016г. Медицински университет – Варна печели награда за първо място в
професионално направление 7.4 Обществено здраве, а през 2019г. и 2020г. получи и
специалната наградата на вестник „24 часа“ за най-много цитирания в професионално
направление 7.4 Обществено здраве по данни на Рейтинговата система.
През 2019г., екип на Факултета по обществено здравеопазване към МУ-Варна,
участващ в обучението по специалностите от професионално направление 7.4
Обществено здраве, получи награда за високи научни посижения в областта на
социалните науки на Съюза на учените в България.

Сравнителният анализ на общия резултат за професионално напраление 7.5.
„Здравни грижи“, по данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за
периода 2016-2019 години, отчита устойчиво запазване на позициите на Медицински
университет – Варна по индикаторите в това професионално направление.
2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

МУ - Плевен

МУ - София

МУ - Пловдив

РУ - Ангел Кънчев

СУ - Св. Кл. Охридски

МУ - Варна
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Акредитация
Във Факултетa по обществено здравеопазване се провежда обучение на студенти
в 15 специалности от област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.
АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Професионално
Специалности, ОКС
Специалности, ОКС
направление
„бакалавър“
„магистър“
5.2. Електротехника,
Биомедицинска
електроника и
техника и технологии
автоматика
7.4. Обществено здраве
Здравен мениджмънт
Здравен мениджмънт
Управление на
Управление на здравните
здравните грижи
грижи
Логопедия
Обществено
здравеопазване
Кинезитерапия
Фармацевтичен
мениджмънт
Обществено
здравеопазване и здравен
мениджмънт (на руски
език).
7.5. Здравни грижи
Медицинска сестра
Рехабилитация,
морелечение, уелнес и СПА
Акушерка
Опазване и контрол на
общественото здраве
Оптометрист
Здравен мениджмънт и
медико-социални грижи
Фармацевтичен
мениджмънт и грижи
Информационни технологии
в здравеопазването и
здравните грижи
През 2016г. специалност от регулираните професии „Управление на здравните
грижи“ получи редовна програмна акредитация с оценка 8,26 за срок от 5 години и
капацитет 120 студенти. През 2019г. специалността успешно премина процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация. Съгласно изискванията на НАОА, Медицински
Медицински университет – Варна, отдел „Управление на качеството и акредитация“,
Информационен каталог 2, 2016-2020г.

~ 48 ~

университет – Варна е изготвил и подал документация за програмна акредитация на
специалност „Управление на здравните грижи“ през месец юни 2020г.
През 2016г. професионално направление 7.4. Обществено здраве –
специалности от нерегулираните професии, получи редовна програмна акредитация с
оценка 7,89 за срок от 5 години и капацитет 300 студенти. За периода 2016-2020г.
капацитетът на професионалното направление е изменен от 300 на 360 студенти. През
2020г. професионално направление 7.4. Обществено здраве успешно премина
процедура за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на
препоръките от решението за програмна акредитация на направлението.
Изменение на капацитета
на ПН 7.4. Обществено здраве

360
300

2019
2016

20%

През 2017г. професионално направление 7.5. Здравни грижи – специалности от
нерегулираните професии получи редовна програмна акредитация с оценка 9,16 за срок
от 6 години и капацитет 350 студенти. За периода 2016-2020г. капацитетът на
професионалното направление е изменен от 350 на 400 студенти.
Изменение на капацитета
на ПН 7.5. Здравни грижи

400
350

15%

2020
2017

Във Факултета по обществено здравеопазване в професионално направление 7.5.
обучават студенти от специалностите:
 „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“;
 „Опазване и контрол на общественото здраве“
 „Оптометрист“;
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 „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“;
 „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“;
 „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“.
През 2018г. редовна програмна акредитация получиха специалностите от
регулираните професии:
 Медицинска сестра – с оценка 8,78 за срок от 5 години и капацитет 280 студенти;
 Акушерка – с оценка 8,79 за срок от 5 години и капацитет 160 студенти.
През 2021г. предстои на двете специалности да преминат през процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация.

Нови специалности
През 2019г. Акредитационният съвет на НАОА даде положителна оценка на
проект за разкриване на специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ в
Медицински университет – Варна.

През 2020г. Медицински университет – Варна въведе обучение по специалност
„Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“ с ОКС
„магистър“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи, за което е уведомил
НАОА.
През 2020г. Акредитационният съвет на НАОА даде положителна оценка за
Проект за откриване на професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника
и автоматика“ за специалност „Биомедицинска техника и технологии“.
В катедрите на Факултета по обществено здравеопазване се обучават докторанти
по 9 докторски програми в 3 професионални направления. През 2020г. е подадена
документация за 1 нова докторска програма „Медицина на бедствените ситуации“ в
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професионално направление 7.4. Обществено здраве, за която е разкрита процедура и
се очаква посещение от НАОА през 2020г.
Акредитирани докторски програми
във Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна
№

Професионално
направление

Дадена
оценка
от
НАОА

Дадена
акредитация
от НАОА на
дата

Организация и
управление извън
сферата на
материалното
производство (в
здравеопазването)
Епидемиология

9,39

29.11.2017г.

29.11.2023г.

9,25

11.10.2012г.

Хигиена
(вкл.трудова,
комунална,
училищна,
радиационна и др.)
Социална медицина и
организация на
здравеопазването и
фармацията
Медицина на
бедствените ситуации

9,06

30.01.2020г.

11.10.2018г.
В
процедура*
30.01.2026г.

9,28

17.05.2018г.

17.05.2024г.

9,31

25.06.2020г.

25.06.2026г.

Докторска
програма

Акредитацията
изтича на
дата

1.

3.7.Администрация
и управление

2.

7.1. Медицина

3.

7.1. Медицина

4.

7.1. Медицина

5.

7.1. Медицина

6.

7.1. Медицина

Професионални
заболявания

8,97

07.02.2019г.

07.02.2024г.

7.

7.1. Медицина

Физиотерапия,
курортология и
рехабилитация

8,97

07.02.2019г.

07.02.2024г.

8.

7.4. Обществено
здраве

Управление на
общественото здраве

9,70

06.02.2015г.

06.02.2021г.

9.

7.4. Обществено
здраве

Управление на
здравни грижи

9,33

08.01.2015г.

08.01.2021г.

* Съгласно правилника за дейността на НАОА до приключване на процедурата висшите училища
ползват правата, получени от предходната акредитация.
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Факултет по дентална медицина

Ръководство

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.
Декан

Доц. д-р Радосвета Андреева, д.м.н.
Зам.- декан
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Ръководство в периода 2016-05.2018

Проф. д-р Цветан
Тончев, д.м.
Декан

Доц. инж. Цанка
Дикова, д.т.
Зам.- декан
по учебна дейност

Проф. д-р Методи
Абаджиев, д.м.
Зам.- декан
по научна дейност

Проф. д-р Стефан
Пеев, д.м.
Зам.- декан
по лечебнодиагностична
дейност

Организационна структура на Факултет по дентална
медицина
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Управление на качеството
Комисия по качеството на Факултет по дентална медицина
№

ИМЕНА

КАТЕДРА

1.

Доц. д-р Миглена Балчева-Енева, д.м.

2.

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н

3.

Доц. д-р Радосвета Андреева –
Борисова, д.м.н.

4.

Проф. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н.

5.
6.

Доц. д-р Христина Арнаутска, д.м.
Доц. д-р Марио Милков, д.м.

7.
8.
9.

Гл. ас д-р Милена Георгиева, д.м.
Д-р Изабелла Петрова
Д-р Десислава Стоянова

Ръководител на УС "Орална патология,
дентална алергология и
физиотерапия", Катедра
„Консервативно зъболечение и
орална патология“
Декан на Факултета по дентална
медицина
Зам.- декан на Факултета по дентална
медицина, Ръководител на Катедра
„Детска дентална медицина“
Ръководител на Катедра „Орална
хирургия“
Ръководител на Катедра „Ортодонтия“
Ръководител на Катедра „Дентално
материалознание и пропедевтика на
протетичната дентална медицина“
Катедра „Детска дентална медицина“
Катедра „Орална хирургия“
Катедра „Пародонтология и дентална
имплантология“
Представител на потребителите
Студент

10. Д-р Атанаска Иванова
11. Варвара-Велика Георгиева Рогова

Отговорници по качество в катедрите
на Факултета по дентална медицина
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КАТЕДРА

ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВО

Катедра по дентално материалознание и
пропедевтика на протетична дентална
медицина
Катедра по клинични медицински науки

Ас. д-р Преслав Пенчев

Катедра по ортодонтия

Ас. д-р Илияна Атанасова

Катедра по клиника на протетичната
дентална медицина
Катедра по консервативно зъболечение и
орална патология
Катедра по детска дентална медицина

Ас. д-р Кирил Гогушев

Катедра по орална хирургия

Ас. д-р Изабелла Петрова

Катедра по пародонтология и дентална
имплантология

Ас. д-р Десислава Стоянова

Доц. д-р Борислав Иванов, д.м.

Доц. д-р Миглена Балчева, д.м.
Гл. ас. д-р Милена Георгиева, д.м.
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Одит
През 2018 и 2019 година са планирани и осъществени 2 вътрешни одита от ЦКУК
на всички катедри във Факултета по дентална медицина. Процедурата по одитиране се
проведе съгласно принципите за одитиране на системата за управление на качеството
на обучение в Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO
9001:2015. Проверката доказва системно водене на документацията, която осигурява
качеството на учебния процес във факултета.
През 2021г. по график предстои одитиране на всички катедри във Факултета по
дентална медицина.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведените анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалност
„Дентална медицина“ за периода 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Обучаващи се
студенти

Завършили студенти
78%

Да, напълно

18%

По-скоро да

90%

Да, напълно

8%

По-скоро да

По-скоро не

3%

По-скоро не

Не

1%

Не

2%
0%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
89%

Обучаващи се

Завършили

71%
24%

Отлична

Много добра

8%

1%
5%
Задоволителна

0%
0%

Незадоволителна
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АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?
90%

84%

Да

14%

Не

Не мога да преценя

9%

2%

1%

Обучаващи се

Завършили

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Обучаващи се
студенти

Завършили студенти
Отлична

68%

Отлична

20%

Много добра

Много добра
Добра

10%

Добра

21%

78%

3%

Средна

2%

Средна

0%

Слаба

0%

Слаба

0%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА УНИВЕРСИТЕТА (ПО
ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,5

Възможности за спортуване

4,8

Студентски столове

5,2

Студентски общежития
Използване на Интернет

5,5

Зали за практически занятия

5,5
5,2

Семинарни зали

5,5

Лекционни зали
Библиотека

5,6
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СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА
ВАШИ КОЛЕГИ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Не
9%

Да

Не

Да
91%

Рейтингова система
Сравнителният анализ на общия резултат за професионално напраление
„Дентална медицина“, по данни от Рейтинговата система на висшите училища в
България за периода 2016-2019 години, отчита повишаване и запазване на позициите на
Медицински университет – Варна по индикаторите в това професионално направление.
2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

МУ - София

МУ - Пловдив

МУ - Варна

Акредитация
Специалност от регулираните професии „Дентална медицина“ с ОКС „магистър“
има редовна програмна акредитация от 2018г. с оценка 8,99 за срок от 5 години и
капацитет от 680 студенти. През 2021г. на специалност „Дентална медицина“ предстои
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да премине през процедура за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за
изпълнение на препоръките от решението за програмна акредитация на специалността.
В катедрите на Факултет „Дентална медицина“ се обучават докторанти по 4
докторски програми в професионално направление 7.2. Дентална медицина, област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Акредитирани докторски програми
във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна
№

Професионално
направление

Докторска
програма

Дадена
оценка
от
НАОА
9,22

Дадена
акредитация
от НАОА на
дата
14.09.2012г.

Акредитацията
изтича на дата

1.

7.2. Дентална
медицина

Хирургична
стоматология

14.09.2018г.
В процедура*

2.

7.2. Дентална
медицина

Ортопедична
стоматология

8,76

12.06.2014г.

12.06.2019г.
В процедура*

3.

7.2. Дентална
медицина

Терапевтична
стоматология

8,68

12.06.2014г.

12.06.2019г.
В процедура*

4.

7.2. Дентална
медицина

Детска
стоматология

8,70

12.06.2014г.

12.06.2019г.
В процедура*

* Съгласно правилника за дейността на НАОА до приключване на процедурата висшите училища
ползват правата, получени от предходната акредитация.
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Факултет по фармация

Ръководство

Проф. д-р Петко Маринов, д.м
Декан

Доц. Величка Андонова, дф, маг. фарм.

Доц. Милка Нашар, д.ф.
Зам.- декан "Научна дейност и кариерно
развитие"

Зам.- декан "Учебна дейност,
акредитация и качество"
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Ръководство в периода 2016 – 06.2020г.

Проф. Диана Иванова, д.б.н.
Декан

Доц. Стефан Кръстев, д.ф.
Зам.-декан в периода 201611.2018г.

Доц. Милка Нашар, д.ф.
Зам.-декан в периода 11.2018г.2020г.

Организационна структура на Факултет по фармация
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Управление на качеството

Комисия по качеството на Факултет по фармация
№

ИМЕНА

КАТЕДРА

Председател:
1.

Доц. Мария Раданова, д.б.

Катедра по биохимия, молекулна
медицина и нутригеномика

Членове:
2.

Гл. ас. Милена Пашева, д.б.

3.

Доц. Илиян Колев, д.х.

Катедра по биохимия, молекулна
медицина и нутригеномика
Катедра по фармацевтична химия

4.

Ас. Мирена Добрева

Катедра по фармацевтични технологии

5.

Доц. Галина Петрова, д.и.

6.

Гл. ас. Надежда Хвърчанова, д.ф.

Катедра по организация и икономика на
фармацията
Катедра по фармакология, токсикология и
фармакотерапия

7.

Гл. ас. Детелина Илиева, д.ф.

Катедра по физика и биофизика

8.

Ас. Цонка Димитрова

Катедра по биология

9.

Гл. ас. Людмила Нанева, д.х.

Катедра по химия

10.

Димитър Венелинов Велев

Студент

Отговорници по качеството в катедрите на Факултет по фармация

№
КАТЕДРА
1. Катедра по организация и икономика на
фармацията
2. Катедра по биохимия, молекулна медицина и
нутригеномика
3. Катедра по физика и биофизика
4. Катедра по фармацевтични технологии
5. Катедра по биология
6. Катедра по химия

ОТГОВОРНИК
Ас. маг. фарм. Иво Куманов, д-р
Гл. ас. Милена Пашева, д.б.
Гл. ас. Детелина Илиева, д.ф.
Ас. фарм. Стефан Стефанов
Гл. ас. д-р Димитър Цанев, д.м.
Доц. Диана Добрева, д.х.
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Одит
През периода 2016-2020 година във Факултета по фармация са планирани и
осъществени 2 вътрешни одита от ЦКУК през 2017 и 2018г. Процедурата по одитиране
се проведе съгласно принципите за одитиране на системата за управление на качеството
на обучение в Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO
9001:2015. Проверката доказва системно водене на документацията, която осигурява
качеството на учебния процес във факултета.
През 2020г. по график предстои одитиране на всички катедри във Факултета по
фармация.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведените анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалност
„Фармация“ за периода 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Обучаващи се
студенти

Завършили студенти
70%

Да, напълно

25%

По-скоро да

По-скоро да

5%

По-скоро не

11%

По-скоро не

1%

Не

1%

1%

Не

87%

Да, напълно

КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
89%

Обучаващи се

Завършили

73%
24%

Отлична

Много добра

10%

1%
3%

Задоволителна

0%
0%

Незадоволителна
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АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?
92%

Да

74%

Не

Не мога да преценя

23%
7%

3%

1%

Обучаващи се

Завършили

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА?

Обучаващи се
студенти

Добра

12%

Добра

3%
0%

77%

18%

Много добра

19%

Много добра

Слаба

Отлична

66%

Отлична

Средна

Завършили студенти

5%

Средна

0%

Слаба

0%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА УНИВЕРСИТЕТА
(ПО ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,6
Възможности за спортуване
Студентски столове

5
5,2

Студентски общежития

5,5

Възможности за използване на Интернет

5,2

Зали за практически занятия
Семинарни зали

5,1

Лекционни зали

5,1

Библиотека

5,5
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СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА
ВАШИ КОЛЕГИ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Да

11%

Не

89%

Рейтингова система
Сравнителният анализ на общия резултат за професионално напраление
„Фармация“, по данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за
периода 2016-2019 години, отчита устойчиво запазване на позициите на Медицински
университет – Варна по индикаторите в това професионално направление.
2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

МУ - Пловдив

МУ - Варна

МУ - София

Акредитация
През 2019г. специалност от регулираните професии „Фармация“ с ОКС
„магистър“ получи редовна програмна акредитация с оценка 8,75 за срок от 5 години и
капацитет 470 студенти. През 2016г. специалността успешно премина процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация.
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Нови специалности
През 2020г. Медицински университет – Варна е подал в НАОА
документация за Проект за откриване на професионално направление 7.3.
Фармация за специалности от нерегулираните професии „Трансфер на
технологии и иновации във фармацията“ и „Козметология“ с ОКС
„магистър“, за което има разкрита процедура и очаква посещение от НАОА.
В катедрите на Факултета по фармация се обучават докторанти по 11 докторски
програми в 5 професионални направления. Подадена е документация за 4 нови
докторски програми: „Социална фармация“, „Болнична фармация“, „Технология на
лекарствените форми и биофармация“ и „Фармакогнозия и фитохимия“, за които има
разкрити процедури и се очаква посещение от НАОА.

Акредитирани докторски програми във Факултета по фармация
№

Професионално
направление

1. 4.1. Физически науки

Докторска
програма

Дадена
оценка
от
НАОА
8,91

Дадена
акредитация
от НАОА на
дата
19.12.2016г.

19.12.2021г.

9,54

26.02.2018г.

26.02.2024г.

8,95
9,13

28.01.2019г.
18.12.2017г.

28.01.2024г.
18.12.2023г.

Акредитацията изтича на
дата

3. 4.2. Химически науки
4. 4.3. Биологически науки

Медицинска
физика
Биоорганична
химия, химия на
природните и
физиологично
активните
вещества
Аналитична химия
Биохимия

5. 4.3. Биологически науки

Ботаника

9,65

30.03.2015г.

30.03.2021г.

6. 4.3. Биологически науки

Медицинска
биология

9,73

14.09.2015г.

14.09.2021г.

7. 4.3. Биологически науки

8,72

15.04.2019г.

15.04.2024г.

8. 7.1. Медицина

Молекулярна
биология
Токсикология

8,95

12.12.2013г.

9. 7.3. Фармация

Токсикология

8,95

12.12.2013г.

10. 7.3. Фармация

Фармацевтична
химия

8,99

28.07.2016г.

12.12.2018г.
В процедура*
12.12.2018г.
В процедура*
28.07.2021г.

11. 7.3. Фармация

Фармакология
(вкл.
фармакокинетика
и химиотерапия)

8,54

20.04.2017г.

20.04.2022г.

2. 4.2. Химически науки

* Съгласно правилника за дейността на НАОА до приключване на процедурата висшите училища
ползват правата, получени от предходната акредитация.
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Медицински колеж – Варна

Ръководство

Доц. Антоанета Цветкова, д.и.
Директор

Ас. Николай Недев, д-р
Зам.- директор
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Ръководство в периода 2016-07.2020г.

Проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м.
Директор

Ас. Николай Недев, д-р
Зам.- директор

Организационна структура на Медицински колеж – Варна
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Управление на качеството
Комисия по качеството на Медицински колеж – Варна
№

ИМЕНА

УЧЕБЕН СЕКТОР

Председател:
1.

Доц. д-р Добрин Паскалев, д.м.

УС „Медицински лаборант“

Членове:
2.

Доц. Михаела Варнева, д.м.

3.

Ас. Мариана Купенова

4.

Ас. д-р Димитър Групчев

УС „Медицински оптик“

5.

Доц. Антоанета Цветкова, д.и.

УС „Помощник-фармацевт“

6.

Преп. Десислава Гешева

УС „Медицински козметик“

7.

9.

Доц. д-р Цветелина Костадинова,
УС „Медицински лаборант“
д.м.
Доц. д-р Цветелина Търпоманова,
УС „Инспектор по обществено здраве“
д.м.
Иво Караиванов
Студент, специалност „Рехабилитатор“

10.

Станислава Иванова

11.

Атанасия Баева

8.

Катедра „Клинични медицински науки“,
ФДМ
УС „Рентгенов лаборант“

Студент, специалност „Помощникфармацевт“
Студент, специалност „Зъботехник“

Одит
За периода 2016-2020г. в Медицински колеж – Варна са планирани и осъществени
2 вътрешни одита от ЦКУК през 2017 и 2019г. Процедурата по одитиране се проведе
съгласно принципите за одитиране на системата за управление на качеството на
обучение в Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO 9001:2015.
Проверката доказва системно водене на документацията, която осигурява качеството на
учебния процес в Медицински колеж – Варна.
През 2021г. по график предстои одитиране на всички учебни сектори в
Медицински колеж – Варна.
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Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведените анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалностите в
Медицински колеж – Варна за периода 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА?

Обучаващи се студенти

Завършили студенти

74%

Да, напълно

24%

По-скоро да

84%

Да, напълно

15%

По-скоро да

По-скоро не

2%

По-скоро не

1%

Не

0%

Не

0%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
Обучаващи се

75%

Завършили

90%
22%

Отлична

9%

Много добра

3%

1%

Задоволителна

0%

0%

Незадоволителна

АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?

Завършили

Обучаващи се

1%

Не мога да преценя

7%

5%

Не

Да

92%
12%
83%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА
В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА?

Обучаващи се студенти
67%

Отлична

25%

Много добра

Слаба

75%

Отлична

17%

Много добра

6%

Добра
Средна

Завършили студенти

8%

Добра

2%
0%

Средна

0%

Слаба

0%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА КОЛЕЖА
(ПО ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,5

Възможности за спортуване
Студентски столове

5

Студентски общежития

5
5,5

Използване на Интернет

5,4

Зали за практически занятия

5,1

Семинарни зали

5,2

Лекционни зали

5,5

Библиотека

СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НА ВАШИ
КОЛЕГИ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Да

7%

Не

93%
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Рейтингова система
Сравнителният анализ на общия резултат за професионално напраление 7.5
„Здравни грижи“, по данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за
периода 2016-2019 години, отчита устойчиво запазване на позициите на Медицински
университет – Варна по индикаторите в това професионално направление.
2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

МУ - Плевен

МУ - София

МУ - Пловдив

РУ - Ангел Кънчев

СУ - Св. Кл. Охридски

МУ - Варна

Акредитация
В Медицински колеж – Варна се провежда обучение на студенти в 8
специалности от област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

7.5.

Специалности в Медицински колеж – Варна
Професионално направление
Специалности,
ОКС „професионален бакалавър“
Здравни грижи
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Рехабилитатор
Зъботехник
Медицински лаборант
Инспектор по обществено здраве
Медицински козметик
Медицински оптик
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Специалност „Рентгенов лаборант“
През 2018г. специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ с ОКС
„професионален бакалавър“ успешно премина процедура за следакредитационно
наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от решението за
програмна акредитация на специалността. Съгласно изискванията на НАОА, Медицински
университет – Варна е изготвил и подал документация за програмна акредитация на
специалност „Рентгенов лаборант“ в НАОА, за която е разкрита процедура и се очаква
посещение.


Специалност „Помощник-фармацевт“
През 2017г. специалност от регулираните професии „Помощник-фармацевт“ с
ОКС „професионален бакалавър“ получи редовна програмна акредитация с оценка 8,96
за срок от 5 години и капацитет 140 студенти. През 2020г. МУ-Варна е изготвил и подал
документация за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на
препоръките от решението за програмна акредитация, за което очаква решение от
НАОА.


Специалност „Рехабилитатор“
През 2017г. специалност от регулираните професии „Рехабилитатор“ с ОКС
„професионален бакалавър“ получи редовна програмна акредитация с оценка 8,86 за
срок от 5 години и капацитет 120 студенти. През 2020г. МУ-Варна е изготвил и подал
документация за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на
препоръките от решението за програмна акредитация, за което очаква решение от
НАОА.


Специалност „Зъботехник“
През 2017г. специалност от регулираните професии „Зъботехник“ с ОКС
„професионален бакалавър“ получи програмна акредитация с оценка 9,05 за срок от 6
години и капацитет 120 студенти. През 2021г. предстои на специалността да премине
през процедура за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение
на препоръките от решението за програмна акредитация.


Специалност „Медицински лаборант“
През 2017г. специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ с
ОКС „професионален бакалавър“ получи редовна програмна акредитация с оценка 9,02
за срок от 6 години и капацитет 80 студенти. През 2021г. предстои на специалността да
премине през процедура за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за
изпълнение на препоръките от решението за програмна акредитация.


 Специалност „Инспектор по обществено здраве“
През 2017г. специалност от регулираните професии „Инспектор по обществено
здраве“ с ОКС „професионален бакалавър“ получи редовна програмна акредитация с
оценка 8,86 за срок от 5 години и капацитет 60 студенти. През 2020г. МУ-Варна е
изготвил и подал документация за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК)
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за изпълнение на препоръките от решението за програмна акредитация, за което очаква
решение от НАОА.
Професионално направление 7.5. Здравни грижи – специалности от
нерегулираните професии
През 2017г. професионално направление 7.5. Здравни грижи – специалности от
нерегулираните професии получи редовна програмна акредитация с оценка 9,16 за срок
от 6 години и капацитет 350 студенти. За периода 2016-2020г. капацитетът на
професионалното направление е изменен от 350 на 400 студенти.
В Медицински колеж – Варна в професионално направление 7.5. Здравни грижи
– специалности от нерегулираните професии се обучават студенти от специалностите
„Медицински козметик“ и „Медицински оптик“.
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Департамент по чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт

Ръководство

Проф. Иван Мерджанов,
д.п.
Директор
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Управление на качеството
Отговорник по качество на Департамента

№
1.

ИМЕНА
Ст. преп.
Няголова

Веселина

ЗВЕНО
Андонова УС по славянски езици и комуникации

Одит
За периода 2016-2020г. в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации
и спорт са планирани и осъществени 2 вътрешни одита от ЦКУК през 2016 и 2018г.
Процедурата по одитиране се проведе съгласно принципите за одитиране на системата
за управление на качеството на обучение в Медицински университет – Варна съобразно
EFQM модела и ISO 9001:2015. Проверката доказва системно водене на документацията,
която осигурява качеството на учебния процес в департамента.
През 2020 година по график предстои одитиране на Департамента по
чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.
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Филиал Сливен

Ръководство

Проф. д-р Иван Димитров, д.м.н.
Директор

Проф. Иван Александров, д.пс.н.
Зам.- директор
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Управление на качеството
Комисия по качество на Филиал Сливен
ИМЕНА

№
1.
2.
3.
4.
5.

ЗВЕНО

Председател
Доц. Елена Желева, д.п.
Членове
Ас. Пепа Джеджева, д. оз.
Ас. Виолета Алексиева
Светла Тодорова Минчева
Розалинка Спасова

Катедра по здравни грижи
Катедра по здравни грижи
Катедра по здравни грижи
студент
Зам.-директор по административни
дейности на МБАЛ “Д-р Иван
Селемински” АД-Сливен

Одит
През периода 2016-2020г. са планирани и осъществени 3 вътрешни одита от ЦКУК
на Филиал Сливен през 2017г. и 2018г. и 2019г. Процедурата по одитиране се проведе
съгласно принципите за одитиране на системата за управление на качеството на
обучение в Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO 9001:2015.
Проверката доказва системно водене на документацията, която осигурява качеството на
учебния процес във филиала.
През 2021г. по график предстои одитиране на Филиал Сливен.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведените анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти от специалностите във Филиал
Сливен за периода 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ ВЪВ ФИЛИАЛ СЛИВЕН КЪМ МУ-ВАРНА?

Обучаващи се студенти

Завършили студенти

76%

Да, напълно

21%

По-скоро да

85%

Да, напълно
По-скоро да

11%

По-скоро не

2%

По-скоро не

3%

Не

1%

Не

1%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?

77%

Обучаващи се

91%

20%

Отлична

8%

3%

Много добра

1%

Задоволителна

Завършили

0% 0%
Незадоволителна

АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?

1%

Завършили

Не мога да преценя

8%

Не

Да

91%

8%
5%

Обучаващи се

83%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА
ВЪВ ФИЛИАЛ СЛИВЕН?

Обучаващи се студенти

20%

Много добра

Отлична

16%

Много добра

6%

Добра

Слаба

77%

72%

Отлична

Средна

Завършили студенти

Добра

2%
0%

7%

Средна

0%

Слаба

0%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА ФИЛИАЛ СЛИВЕН
(ПО ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,2

Възможности за спортуване
Студентски столове

4,9

Студентски общежития

4,9
5,5

Използване на Интернет

5,2

Зали за практически занятия

5,1

Семинарни зали

5,2

Лекционни зали

5,4

Библиотека

СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА ФИЛИАЛ
СЛИВЕН ЩЕ ВИ НАПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА ВАШИ КОЛЕГИ,
ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Не
10%

Да

Не

Да
90%

Акредитация
Проектът за откриването на Филиал на Медицински университет – Варна в гр.
Сливен получи положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на НАОА през
2012г. През 2018г. специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС
„бакалавър“ във Филиал Сливен получиха редовна програмна акредитация както
следва:
 Специалност „Медицинска сестра“, оценка 8,64 за срок от 5 години и капацитет
90 студенти;
 Специалност „Акушерка“, с оценка 8,43 за срок от 5 години и капацитет 80
студенти.
През 2021г. предстои на двете специалности да преминат през процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация.
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Филиал Велико Търново

Ръководство

Доц. Диана Димитрова, д.пс.
Директор

Даниела Тасева
Зам.- директор до 21.10.2019г.
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Управление на качеството
Комисия по качество на Филиал Велико Търново
№

ИМЕНА

ЗВЕНО

Председател
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ас. Даниела Тасева
Членове
Доц. д-р Асен Куцаров, д.м.
Доц. Диана Димитрова, д.пс.
Ас. Янка Маркова, доктор
Гл. ас. Йорданка Минекова
Албена Василева
Анелия Ненкова
Диана Трънкова
Стоянка Славчева

Катедра по здравни грижи
Ръководител „Катедра по здравни грижи“
Директор Филиал Велико Търново
Катедра по здравни грижи
Главна мед. сестра МОБАЛ – Велико Търново
Старша акушерка АГО – МОБАЛ Велико Търново
Студент, специалност "Акушерка"
Студент, специалност "Медицинска сестра"
Студент, специалност "Медицинска сестра"

Одит
През периода 2016-2020г. са планирани и осъществени 3 вътрешни одита от ЦКУК
на Филиал Велико Търново през 2016, 2018 и 2019г. Процедурата по одитиране се
проведе съгласно принципите за одитиране на системата за управление на качеството
на обучение в Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO
9001:2015. Проверката доказва системно водене на документацията, която осигурява
качеството на учебния процес във филиала.
През 2021г. по график предстои одитиране на Филиал Велико Търново.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведените анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалностите
във Филиал Велико Търново 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ ВЪВ ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО?

Обучаващи се студенти

Завършили студенти

79%

Да, напълно

19%

По-скоро да

84%

Да, напълно
По-скоро да

10%

По-скоро не

1%

По-скоро не

1%

Не

1%

Не

1%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
Обучаващи се

Завършили

92%

75%

22%

Отлична

3%

7%

Много добра

1%

0% 0%

Задоволителна

Незадоволителна

АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?

1%

Завършили

6%

Не

Да

93%

5%

Обучаващи се

Не мога да преценя

10%
85%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА
ВЪВ ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО?

Обучаващи се студенти

20%

Много добра

Отлична

16%

Много добра

6%

Добра

Слаба

77%

72%

Отлична

Средна

Завършили студенти

Добра

2%
0%

7%

Средна

0%

Слаба

0%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА
НА ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ПО ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,2

Възможности за спортуване
Студентски столове

4,9

Студентски общежития

4,9

Използване на Интернет

5,5

Зали за практически занятия

5,2
5,1

Семинарни зали
Лекционни зали

5,2

Библиотека

5,4

СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА ФИЛИАЛ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА ВАШИ КОЛЕГИ,
ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Не
10%

Да

Не

Да
90%

Акредитация
Проектът за откриването на Филиал на Медицински университет – Варна в гр.
Велико Търново получи положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на
НАОА през 2014г. През 2018г. специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС
„бакалавър“ във Филиал Велико Търново получиха редовна програмна акредитация
както следва:
 Специалност „Медицинска сестра“, оценка 8,70 за срок от 5 години и капацитет
90 студенти;
 Специалност „Акушерка“, с оценка 8,81 за срок от 5 години и капацитет 80
студенти.
През 2021г. предстои на двете специалности да преминат през процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация.
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Филиал Шумен

Ръководство

Проф. Соня Тончева, д.оз.н.
Директор

Доц. Теодора Евтимова, д-р
Зам.- директор
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Управление на качеството
Комисия по качество на Филиал Шумен
ИМЕНА

№
1.
2.
3.
4.
5.

ЗВЕНО

Председател
Доц. Тамара Цветкова, доктор
Членове
Доц. д-р Елис Исмаил, д.м.н.
Доц. Теодора Евтимова, доктор
Неше Мустафа
Десислава Зафирова

Катедра по здравни грижи
Катедра по здравни грижи
Катедра по здравни грижи
Студент, специалност „Медицинска сестра“
Студент, специалност „Акушерка“

Одит
През периода 2016-2020г. са планирани и осъществени 3 вътрешни одита от ЦКУК
на Филиал Шумен през 2016, 2018 и 2019г. Процедурата по одитиране се проведе
съгласно принципите за одитиране на системата за управление на качеството на
обучение в Медицински университет – Варна съобразно EFQM модела и ISO 9001:2015.
Проверката доказва системно водене на документацията, която осигурява качеството на
учебния процес във филиала.
През 2021г. по график предстои одитиране на Филиал Шумен.

Анкетно проучване
Следващите фигури представят обобщени резултати от проведените анкетни
проучвания за качеството на обучение сред студенти и дипломанти от специалностите
във Филиал Шумен за периода 2016-2020г. по следните въпроси:
УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ЗНАНИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО СИ ВЪВ ФИЛИАЛ ШУМЕН?

Обучаващи се студенти

Завършили студенти

79%

88%

19%
1%
Не

1%

1%
По-скоро По-скоро
не
да

Да,
напълно

Не

1%
По-скоро
не

10%
По-скоро
да

Да,
напълно
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?

75%

Обучаващи се

92%
22%

Отлична

3%

7%

Много добра

Завършили

1%

0% 0%

Задоволителна

Незадоволителна

АКТУАЛНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СПОРЕД ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ?

Завършили

1%

6%

Не

Да

93%

5%

Обучаващи се

Не мога да преценя

10%
85%

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА
ВЪВ ФИЛИАЛ ШУМЕН?

Обучаващи се студенти

77%

72%

Отлична

20%

Много добра
Добра

Завършили студенти
Отлична

16%

Много добра

6%

Добра

7%

Средна

2%

Средна

0%

Слаба

0%

Слаба

0%
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КАК ОЦЕНЯВАТЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА ФИЛИАЛ ШУМЕН
(ПО ШЕСТОБАЛНАТА СКАЛА)?
5,2

Възможности за спортуване
Студентски столове

4,9

Студентски общежития

4,9

Използване на Интернет

5,5

Зали за практически занятия

5,2
5,1

Семинарни зали
Лекционни зали

5,2

Библиотека

5,4

СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА, КОИТО ВИ ДАВА ФИЛИАЛ
ШУМЕН ВИ ПРАВЯТ КОНКУРЕТОСПОСОБНИ НА ВАШИ КОЛЕГИ, ПОЛУЧИЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ?
Не
10%

Да

Не

Да
90%

Акредитация
Проектът за откриването на Филиал на Медицински университет – Варна в град
Шумен получи положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на НАОА през
2014г. През 2018г. специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС
„бакалавър“ във Филиал Шумен получиха редовна програмна акредитация както следва:
 Специалност „Медицинска сестра“, оценка 8,69 за срок от 5 години и капацитет
90 студенти;
 Специалност „Акушерка“, с оценка 8,53 за срок от 5 години и капацитет 80
студенти.
През 2021г. предстои на двете специалности да преминат през процедура за
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за изпълнение на препоръките от
решението за програмна акредитация.
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