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Процедурата за институционалната акредитация на Медицинския университет София е открита от Акредитационния съвет на НАОА на 2.02.2012 г. (Протокол № 3) по
искане на Ректора на МУ-София с вх. № 4/03.01.2012 година.
С решение Акредитационния съвет на НАОА от 7.02.2013 г. (Протокол № 3) е
утвърдена Експертната група (ЕГ) в състав:
ръководител
проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, дмн – УМБАЛ “Св. Георги”
членове
проф. д-р Мария Петрова Куклева, дмн – МУ-Пловдив
доц. д-р Цветин Трифонов Генадиев, дм – МУ-Плевен
доц. ди Емануела Иванова Райчева-Мутафова – МУ-Варна
доц. дф Стефка Василева Иванчева - пенсионер
Наблюдаващ процедурата от ПКЗС – проф. д-р Анна Белчева, дмн
Посещението в институцията се осъществи в периода 19-22 март 2013 г по
предварително изготвена и съгласувана с Ръководството на МУ-София програма.


Настоящият доклад се основава на:
Доклад-самооценка, изготвен по критериите на НАОА за институционална
акредитация и доказателствен материал към него;



Доклад на ЕГ, обсъден и приет от ПКЗС (Протокол №24/27.06.2013 г);



Срещи и разговори на членовете на ЕГ с Ректорското ръководство; с членовете на
комисията, изготвила самооценяващия доклад; с комисията по качеството; с
представители на Международния отдел, Информационния център, Кариерния
център, Финансово–счетоводния отдел; със студенти, докторанти, специализанти; с
потребители;
Посещения на основните структурни звена и срещи с техните ръководства и
комисии по качеството; запознаване с материално-техническата база на звената;
Библиотечно-информационния център на МУ-София;





Допълнителни материали поискани от ЕГ.
Обединеният доклад е приет на заседание на ПКЗС (Протокол №27/18.07.2013 г).

С решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол №28/27.07.2006г)
Медицинският университет–София получава „много добра” оценка при институционалната
акредитация със срок на валидност 6 години.
През акредитационния период е осъществена процедура по следакредитационно
наблюдение и контрол (САНК) във връзка с изпълнение на препоръките от
институционалната акредитация (Протокол 33/19.11.2009 г).
В решението си Акредитационният съвет формулира следните препоръки:
1. Ръководството на МУ- София да формира стратегия по отношение на принадлежащите към
Университета медицински колежи с оглед законодателните промени в образователноквалификационната степен на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”.
2. Да се ускори процедурата за хабилитиране на лицата с образователна и научна степен
„доктор”.
3. Да се анализира, оцени и актуализира модулната система на обучение в Медицинския факултет
на МУ – София.
4. Да осигури по-голяма информираност на студентите за системата за натрупване и трансфер
на кредити с оглед реалното и приложение от следващата учебна година.
5. Съществуващият Правилник, регламентиращ системата за оценяване и подържане на
качеството на обучение и академичния състав, да се включи като част от общия Правилник за
устройството и дейността на МУ – София, съгласно чл. 6, ал. 5 от ЗВО.
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По изпълнение на препоръките е направено следното:
По препоръка 1:
МУ– София е предприел следните действия по изпълнение на препоръките и в съответствие
със законодателните промени в ОКС на специалностите „Медицинска сестра” и
„Акушерка”:


С Решение на АС на МУ-София от 27.02.2007г. се утвърждава разкриване на процедура за
акредитация на Проекти на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на ОКС
„бакалавър” във Факултета по обществено здраве.



АС на МУ-София е взел Решение на 19.06.2007г. обучаваните студенти в специалностите
„Медицинска сестра” и „Акушерка” в I курс на МК „Й. Филаретова” - София, приети за
учебната 2006/2007г. и новоприетите за учебната 2007/2008г. да бъдат записани във
Факултет по обществено здраве от учебната 2007/2008г.



С Решение на АС на МУ-София от 19.06.2007г. предлага да се преобразува Медицинския
колеж – Враца във Филиал – Враца към МУ-София. Преобразуването е финализирано с
Решение на Народно събрание от 02.06.2009г. /ДВ, бр. 41/



С Решение на АС на МУ-София от 19.06.2007г. се обявява нулев прием за Медицинския
колеж - Благоевград за учебната 2007/2008г, а с Постановление № 45 на Министерски съвет
от 20.02.2009г. МК–Благоевград се закрива като структурно звено на МУ - София. Със
Заповед на Ректора студентите по специалност „Социални дейности”, както и материалната
база на колежа са прехвърлени в Медицински колеж ”Й. Филаретова”- София.

По препоръка 2:
Във връзка с поддържането и развитието на преподавателския състав и в
съответствие с действащия Правилник за управление на МУ– София, системата за
качеството на обучение, кариерното развитие и количествените показатели за съответния
хорариум на академичния състав са предприети мерки:


В съответствие със ЗВО право за водене на лекционен курс за 1 учебна година е
предоставено и на нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор” след решения на
катедрен съвет, ФС, заповед на Декана на съответния факултет (чл.5 (1) от наредбите за
ЕДИ)



Осигурена е приемственост на преподавателския състав, с предоставяне на възможността за
научно и практическо ръководство при обучение на докторанти и специализанти.

За периода 2006-2011г и допълнителните данни до 15.11.2012 г. в МУ – София са
хабилитирани 106 професори и 298 доценти.
По препоръка 3
Модулната система е апробирана и трайно въведена в МУ- София, като метод на
избор за обучението на студентите в МУ със следните мотиви:





Придобиване на повече практически умения от студентите, по-дълъг ежедневен престой в
клиниките по една и съща специалност с възможност за проследяване на еволюцията и
ефекта от лечението на болестния процес;
Включването на студентите в ежедневните грижи за болните, участието във визитации,
снемане на анамнези, участие при прегледи и приемане на болните в амбулаторните
кабинети;
Присъствие и участие при извършване на параклинични и клинични инструментални
изследвания и манипулации (ултразвукови, ЕКГ, рентгенологични, ендоскопски,
оперативни интервенции);
Теоретичните занятия под форма на семинари не повтарят лекционният материал, а са
ориентирани към отделна нозологична единица или решаване на диагностично-лечебен
проблем;
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Сродните дисциплини предлагат интердисциплинарни проблеми с клинико-анатомичния
паралел при разглежданите нозологични единици (обучението по вътрешни болести в
течение на три седмици се редува с едноседмично клинично обучение върху
морфологичния субстрат на същите заболявания в клиничната патология);
Студентите получават предварително зададен случай, по който се явяват теоретично
подготвени за обсъждането му. В практически аспект студентите са разпределени по
болнични стаи и отговарят за конкретни болни и участват в цялостния диагнотичнолечебен процес;
Студентите се обучават в клиниките ежедневно 8 учебни (7 астрономични) часа, които
включват 2 учебни часа лекции, 4 учебни часа практически занятия и семинари и 2 учебни
часа клинична практика.

За ефективността на модулната система е проведено анкетно проучване за период от
6 месеца при студенти по медицина от І до VІ курс. Последната анкета сред студенти и
преподаватели е от м. ноември и м. декември 2012 година. Над 70% от анкетираните са
изразели позитивни мнения за модулната система или е направена препоръка за
подобряване качеството на преподаването и материално-техническата база. От въвеждането
й тя е претърпяла значителни промени в качествен аспект.
По препоръка №4
В Правилника за устройство и дейността на МУ – София са отразени точният брой
кредити при изучаването на определена учебна дисциплина за всеки курс и цялото
обучение. Чрез курсовия ръководител и специално новоиздадена инструкция, както и чрез
сайта на МУ студентите се запознават с кредитната система и възможностите за трансфер на
кредити в други висши училища в страната и чужбина. Студентската мобилност в МУ –
София е добре застъпен компонент на междууниверситетското сътрудничество.
Ръководството на МУ и учебният отдел се стремят да дават възможност и информация за
професионално и научно развитие на студентите. Второто направление с коригиращи
действия по направената препоръка е системата за натрупване и трансфер на кредити. Тя е
възпроизведена в МУ-София по модела на Европейската система за трансфер на кредити
/ECTS/ и нейните основни принципи: пълна информираност, взаимно доверие и съгласие,
отчитане натовареността на студентите чрез използване на кредити. Чрез утвърдената и вече
широко използвана система за трансфер, ръководството
дава възможности на
образователните институции за улесняване на споразуменията за пълно академично
признаване на периодите на обучение в чужбина, както и за осигуряване на прозрачност при
обучението на студентите.
По препоръка 5
МУ-София има собствен Правилник за качеството на обучението. Части от него,
съгласно препоръките, са включени в Правилника за устройство и дейността на МУ – София
в чл. 40 (18 ) отразяваща системата за оценяване, чл. 21.
САНК е констатирала, че в МУ-София са налице условия и организация за
поддържане и подобряване на качеството на обучение и на академичния състав.
ПКЗС и ЕГ приемат, че действията по направените препоръки от предходната
институционална акредитация са изпълнени, което е довело до подобряване на учебнопреподавателската и научноизследователската дейности на МУ – София.
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СФЕРА НА ДЕЙНОСТ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Критерий 1.1. ВУ провежда обучение в съответствие със своята образователна мисия,
цели и задачи.
1.1.1. Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на
чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите
на обществото в регионален и национален мащаб
1.1.1.1. Официални, институционални текстове, в които са определени ясно мисията,
целите и задачите.
Медицинският университет в град София има публично оповестени мисия и задачи,
върху които изгражда своята образователна политика и са достояние на академичната
общност и в национален и международен аспект.

Мисия:



Да задоволява адекватно държавните и обществени потребности от медицински и управленски
кадри в здравеопазването в съответствие с националната стратегия и доктрина за развитие на
медицинската наука и образованието, здравеопазването, съгласно международните стандарти,
като запазва и усъвършенства академичната и професионална автономия;



Да провежда обучение на ниво, съизмеримо с европейските медицински висши училища, да
осигурява високо качество на преподаване, в което са отразени постиженията на лечебната,
научноизследователската и публична дейност в областта на медицинските науки.

Цели:


Да провежда обучение в съответствие със своята образователна мисия и академична
автономия; да формира медицински специалисти с висока компетентност в промотивната,
профилактичната, диагностичната, лечебната, фармакологичната, медикосоциалната и
управленската дейност, с нов тип организационно поведение, с висока степен на
професионализация в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, социалната
медицина, здравната политика, здравния мениджмънт и общественото здраве въз основа на
научно обосновани доказателства, които да осигурят ефективно и адекватно на съвременните
изисквания здравеопазване;



Чрез внедряването на съвременната динамична европейска система на висше медицинско
образование, чрез модулно преподаване с интердисциплинарен подход, да подготвя ново
поколение медицински специалисти за работа в силно конкурентна среда, с умения за работа в
екип, отговорност, автономност, способност за отговорни решения.

Формулираните ясни, научно издържани мисия, цели и задачи на МУ- София
отговарят на националните приоритети в здравеопазването и са съобразени с Европейската
политика и директивите на Болонската декларация за развитие на висшето образование в
Европа.
Мисията, целите и задачите на МУ и на отделните структури са отразени в тяхната
документация и публично оповестени в сайтовете на МУ и факултетите.
Доказателство за авторитета на МУ-София е постоянно повишаващият се
кандидат-студентски интерес към обучението по различните специалности в него. За
отчетния период броят на приетите студенти се е увеличил с 63%, като увеличението на
българските студенти е с 50% и на чуждестранните студенти – 130%.
За учебната 2012/2013 г в МУ-София се обучават 7503 студенти, от които 1734
чуждестранни студенти от 48 страни (таблица 1). Разширява се географията на страните, от
които са приети студенти – Китай, Япония, Казахстан, Йордания, САЩ и др.
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Таблица 1.
ОКС

Професион.

Брой студенти в МУ-София по ОКС за периода 2006-2012 г.

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

бълг./чужд.

бълг./чужд.

бълг./чужд.

бълг./чужд.

бълг./чужд.

бълг./чужд.

бълг./чужд.

447

551

604

764

119

86

32

21

773

9

886

4

863

9

Бакалавър

527

9

892

11

1198

4

1524

3

1521

-

1635

-

1887

-

Магистър

2551

623

2357

674

2713

732

2851

837

2871

1160

2900

1433

3019

1725

ОБЩО:

3842

751

3669

771

4462

768

4979

861

5165

1169

5421

1437

5769

1734

бакалавър

ОБЩО

4593

4467

5230

5840

6334

6858

7503

Мисията, целите и задачите на МУ-София са документирани в различни документи.
Създадена е действаща процедура за огласяването им сред академичната общност в
национален и в международен мащаб, като не се пропускат ежегодните чествания,
популяризиране на обществените дебати и научни награди и академични отличия:












Официалната страница на МУ-София в Интернет /www.mu-sofia.bg/;
Сайтовете на факултетите, МК “Йорданка Филаретова” и Филиал -Враца;
Справочници за кандидат-студенти;/
Правилник за устройство и дейността на МУ – София;
Правилник за провеждане на учебната година;
Правилниците на отделните факултети, МК и Филиал - Враца;
Ежегодното честване на празника на МУ – София;
Издавани научни списания от отделни структурни звена на МУ-София;
Отразеното в научни и популярни издания, обществени дебати;
Създаване на каталог в МФ на общите образователни цели и резултатите от обучението
по медицина;
Удостояване с Доктор Хонорис Кауза.

1.1.1.2. Годишен коментар на постигане на мисията, целите и задачите
В МУ-София се осъществява постоянен процес на наблюдение върху изпълнението
на мисията, целите и задачите на ВУ. Анализите и коментарите по изпълнението им се
осъществява на Общите събрания, Академичните, Факултетските (Съвет на Филиала),
Колежанските и Катедрени съвети. Годишните отчети за резултатите от цялостната
дейност на МУ- София и отделните структури за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г. са приети с
Решения на Академичния съвет и протоколи на Общото събрание. Прави се анализ на
постигнатите резултати в учебната, научноизследователската, лечебно-диагностичната,
материално-техническата и други области.
Годишен и текущ коментар за реализираните цели и задачи на МУ – София се
осъществява и чрез списанията и алманасите на отделните структурни звена.
ПКЗС и ЕГ приемат, че мисията и целите на МУ-София отговарят на постоянния
стремеж на Университета за национално и регионално лидерство и международно
признание.
1.1.2. Организира обучение в избраните образователни степени (професионален
бакалавър, бакалавър, магистър, доктор), форми (редовна, задочна, вечерна,
дистанционна) и за повишаване на квалификацията в съответствие с поставените
цели, задачи и капацитет
Настоящата структура на МУ–София включва Медицински факултет (МФ) с 45
катедри и клинични центрове, Факултет по дентална медицина (ФДМ) с 8 катедри,
Фармацевтичен факултет (ФФ) с 6 катедри, Факултет по обществено здраве (ФОЗ) с 7
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катедри, Департамент по езиково обучение и спорт, Медицински колеж „Йорданка
Филаретова” и Филиал –Враца с 2 катедри (приложение 1).
В МУ-София се провежда обучение в 5 професионални направления по 26
специалности, от които 13 са специалности от регулираните професии. По специалностите
от регулираните професии “Медицина”, “Дентална медицина” и “Фармация” на ОКС
“магистър” се провежда обучение и на английски език.
Таблица №2. Специалности, ОКС и форми по които се провежда обучение в МУ-София

ОКС

Форма

Срок

1. Медицина
2. Дентална медицина
3. Медицина след дентална медицина
4. Фармация
5. Медицинска рехабилитация и ерготерапия
6. Медицинска рехабилитация и ерготерапия
7.Обществено здраве и здравен мениджмънт

Специалности в МУ – София

Магистър
Магистър
Магистър
Магистър
Бакалавър
Магистър
Бакалавър

6г
6г
3г
6г
4г
1г
4г

8. Управление на здравните грижи

Бакалавър

9. Медицинска сестра

Бакалавър

Р
Р
Р
Р
Р
З
Р
З
Р
З
Р

2,5 г
3г
4г

10.Акушерка
11. Обществено здраве и здравен мениджмънт /след
Бакалавър/
12. Обществено здраве и здравен мениджмънт / медици
/
13. Обществено здраве и здравен мениджмънт / немедици /
14. Управление на здравните грижи /след Бакалавър/
15. Управление на здравните грижи /втора магистратура/
16. Управление на здравните грижи /ПМС 215/
17. Трудова медицина и работоспособност
18. Помощник- фармацевт

Бакалавър
Магистър

Р
З

4г
2г

Магистър
Магистър
Магистър
Магистър
Магистър
Магистър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър
Професионален
бакалавър

З
З
З
З
З
З
Р

1,5 г
1,5 г
2г
1,5 г
1,5 г
2г
3г

Р

3г

Р

3г

Р

3г

Р

3г

Р

3г

Р

3г

Р

3г

Р

3г

19. Медицински лаборант
20.Рехабилитатор
21.Масажист (с увредено зрение)
22.Рентгенов лаборант
23. Медико-социални грижи
24.Медицинска козметика
26.Зъботехник
26.Инспектор по обществено здраве

Забележка: Маркираните специалности са открити през акредитационния период.

В МУ-София се провежда обучение за образователната и научна степен “доктор” по 60
акредитирани докторски програми. Предстояща е акредитацията на 11 докторски програми
в процедура.
На таблица 3 е представен броят на докторантите и специализантите обучавани в
МУ-София за периода 2006-2012 година.
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Таблица 3. Докторанти и специализанти в МУ-София за периода 2006-2012г

Година Докторанти Специализанти
2006

244

нулева

2007

285

нулева

2008

253

630

2009

252

516

2010

264

319

2011

280

395

2012

328

247

В МУ-София се подготвят български и чуждестранни специализанти.
Следдипломното обучение на специалисти с висше образование, работещи в системата на
здравеопазването, се организира, регистрира, координира, контролира по отношение
приемането, зачисляването и допускането до Държавен изпит от отдел „СДО” при
Ректората на МУ. Специализацията (по държавна заявка или срещу заплащане) по
номенклатурата на специалностите се извършва по регламентирани учебен план и учебни
програми, за определен срок и приключва след успешно полагане на изпит пред държавна
изпитна комисия.
Намалението на броя на специализантите в МУ-София, аналогично на това във
всички висши медицински училища в страната, трудно може да бъде компенсирано и до
голяма степен е свързано с липсата на визия за специализация в системата на
здравеопазването.
1.1.2.1. Наличност в учебната документация за обучение на ясна връзка с обявените в
смисъла на 1.1.1. мисия, цели и задачи на ВУ по начин, който отговаря на
особеностите на съответното обучение
Документацията за обучение на студентите и докторантите в МУ-София е съобразена
с изискванията на държавните нормативни документи, заложени в Правилника за дейността
на МУ и Правилника за развитие на академичния състав в МУ-София. Изпълнението на
мисията, целите и задачите на МУ-София е отразено в официално приетата учебна
документация.
Заключение по критерий 1.1. Обучението в МУ-София по образователни степени и
форми е в пълно съответствие с поставените мисия, цели и задачи на Университета.
Критерий 1.2. ВУ провежда процедури за разработване, одобряване, наблюдение и
обновяване на учебната документация (квалификационни характеристики, учебни
планове и програми)
1.2.1. Има организация за разработване и одобрение на учебната документация за
всички образователни степени и форми на обучение
Учебната документация за обучението във образователни степени и форми в МУСофия е в съответствие с изискванията на чл. 39 (2) от ЗВО, Наредбите за единни държавни
изисквания за специалностите от регулираните професии, Наредбата за държавните
изисквания за придобиване на висше образование за специалностите от нерегулираните
професии, Правилниците за устройството и дейността на МУ и други
нормативни
документи, регламентиращи тази дейност.
Учебната дейност в МУ-София се основава на разработената и одобрена учебна
документация за всички образователни степени и форми на обучение.

9

1.2.1.1. Стандарти за разработване на учебна документация (учебни планове и учебни
програми) за обучение в застъпените образователни степени
Учебният процес в МУ-София се осъществява на база на разработена и утвърдена
учебна документация, която съдържа Квалификационни характеристики по специалности и
степени; Учебни планове по специалности, степени и форми на обучение; Учебни програми
на изучаваните дисциплини и Графици на учебния процес.
Допълнителната учебна документация включва факултетна главна книга,
унифицирани протоколи, индивидуални студентски досиета, студентски книжки, картони и
дневници за стажове с точно посочени минимум практически умения за усвояване.
Учебните планове се разработват в съответствие с Единните държавни изисквания и
квалификационните характеристики на специалностите и формата обучение. Учебните
програми са разработени за всяка учебна дисциплина по учебния план от съответната
катедра.
Изготвянето, приемането и актуализирането на учебните програми се уреждат с
Правилника на учебната дейност на МУ и одобряват от Факултетния (Колежанския) съвет.
Цялостният учебен план и съответния хорариум за преподавателския състав и системата за
натрупване на кредитите се приема и утвърждава от Зам. ректора по учебната работа.
Учебната програма се оценява, наблюдава и актуализира динамично след приключване на
курса на учебната дисциплина, като в актуализацията са отразени мненията, вкл. от
анкетните проучвания на студентите, стажантите, специализантите, докторантите и самите
преподаватели.
При изработване на учебни програми се прилагат вътрешни университетски
стандарти, съобразени с нормативната уредба и са адаптирани към европейските системи.
Тези стандарти включват определен обем от фундаментални медико-биологични,
специални, организационно-управленски, комуникативни познания и практически умения.
1.2.1.2. Административен контрол по състоянието на учебната документация
В МУ -София се осъществява административен контрол по състоянието на учебната
документация. Структурите, които са специално обособени за планиране, организиране и
контролиране на кандидатстудентската кампания, учебния процес и документация са:
 Отдел „Студентско образование” в Ректората на МУ
 Учебни отдели в МФ, ФДМ и ФФ, в които отделно се обслужват български и
чуждестранни студенти
 Административни отдели за контрол на учебната документация в МК
„Йорданка Филаретова” и Филиал-Враца
В тези отдели са обособени административни длъжности с ясно формулирани
функционални задължения на специалисти и експертите в тях, регламентирани в
Правилника за учебната дейност. Осигурява се регламентиран достъп на студентите до
административното обслужване. За всеки студентски курс по отделните специалности се
определя курсов ръководител с организационни, контролни и комуникационни функции за
учебния процес.
Организацията, воденето и контрола на учебната документация се осъществява на
ниво студентска група от асистентския състав, на ниво курс - от курсовия ръководител, на
ниво клиника/катедра от отговорниците по учебната дейност, на ниво факултет - от Зам.
декана по учебната дейност.
На официалния сайт на МУ- София се оповестява необходимата информация за
студентите и е въведена възможност за интернет кореспонденция и връзка.
1.2.2. Периодично се анализира и обновява действащата учебна документация, като се
взема предвид студентското мнение и мнението на потребителите
1.2.2.1. Анализи на учебната документация
Учебната документация се анализира, усъвършенства и привежда в съответствие с
променящите се изисквания на практиката и европейските норми и стандарти. Анализът и
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последващите промените в учените програми се разглеждат и обсъждат ежегодно в
катедрените съвети и след обсъждане се приемат от факултетния, колежанския съвет
или съвета на Филиала. Всички предложения за промени, направени в учебната
документация, официално се приемат съответно от факултетен съвет, колежански съвет и
съвет на Филиала, утвърждават се от АС и се отразяват своевременно в съответните
нормативни документи.
1.2.2.2. Мнения на студенти и потребители
За обновяването на учебната документация се взема предвид студентското мнение
чрез периодични анкети, предложения до курсовия ръководител и чрез участие в
управленските органи –ФС , КС и СФ.
Заслужава внимание нововъведената действащата електронна анкетна система за
мнението
и
обратната
връзка
със
студентите
в
МФ
LUMINA
http://lumina.medfac.acad.bg.
Писмени следи в официалния документо-оборот във
Медицинския факултет за мнения на студенти и на потребители се събират посредством
електронна анкетна система Лумина (от 03. 2010). Всеки студент и потребител има собствен
профил, където може да оцени съответната дисциплина и учебните форми, които е посетил.
Всеки студент запазва своето потребителско име след успешното дипломиране и остава в
постоянен контакт с учебното заведение. Ползата от интегрирането на електронна анкетна
система се свежда до:






Оценка на учебния процес по електронен път;
Създаване на електронна база с данни, която да позволи да се проследява до каква степен
учебният процес е добре организиран и качествено управляван въз основа на събрана
статистическа информация;
Подобряване на качеството на учебния процес и преподаваните специалности в
Медицински факултет;
От оценката на качеството са зависими всички, които са пряко и косвено свързани с
учебния процес: доставчици (преподаватели), бенефициенти (студенти, пациенти,
общество), финансисти (държава, администрация, общество);
Процесът по проследяване на качеството на предлаганото обучение е от значение за
дългосрочното развитие на взаимосвързаните структурни звена Медицински факултет,
Учебното заведение – Медицински университет – София, Държавата – Република България.

Учебните планове в МУ-София са изработени съгласно изискванията на ЗВО и
съдържат задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
За хармонизацията на учебните планове и програми допринася членството на някои
от факултетите (ФФ) в аналогични асоциации на висши учебни заведения в Европа. За
съответствие с Европейските магистърски програми се ползват консултанти от ЕС или
водещи европейски висши медицински заведения и болници (Париж, Марсилия, Брюксел)
под формата на семинари или цикъл от лекции за теория на медицинското преподаване,
иновативни преподавателски технологии, същност и приложимост на дистанционното
обучение.
Отзивите от потребители на кадри и ръководители на водещи лечебни и учебни
заведения са също коригиращ механизъм за актуализация на учебния процес и програми.

1.2.2.3. Стандарт (процедура) на промени в учебната документация.
В МУ-София се спазват и изпълняват предварително утвърдени стандарти
(процедури) за промени в учебната документация в съответствие с всички законови
разпоредби, касаещи учебната документация. В МУ - София е установен официален ред за
промени в учебната документация:
 Квалификационна характеристика – по предложение на деканското ръководство и
след съгласуване на ФС, КС се утвърждава от АС;
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Учебни планове – по предложение от катедрените съвети, съвети по специалности в
МК и Филиал-Враца и след съгласуване по възходяща администратино –академична
линия се утвърждава от АС;
Учебни програми - от ръководител катедра;
Графиците на изпитните сесии -от отдел „Студентско образование” по препоръка
на катедрите за броя на групите, изпитвани на ден и за особеностите, свързани със
съответните дисциплини;
Графиците за използване на аудиториите и учебните зали -от отдел ”Студентско
образование” на Ректората;
Останалата учебна документация (студентски картон, книжка за модулно
обучение, книжка за преддипломен стаж) - по предложение на ръководители катедри
и се утвърждава от Заместник декана по учебната дейност;
Административната учебна документация - изработена в съотвествие с
изискванията на Държавния архив се утвърждава от Декана според „Инструкция за
организация на деловодната дейност и работа с документи” в Деканата.

Процедурата за всяка промяна в учебната документация включва:
1. Обсъждане и приемане на заседание на Катедрен съвет/Съвет на специалността.
2. Обсъждане и приемане на заседания на разширен декански съвет.
3. Обсъждане и приемане на заседание на Факултетен съвет/ Съвет на Филиала
Колежански съвет.
4. Утвърждаване на заседание на Академичен съвет.
5. При необходимост от утвърждаване на промяната в Нормативен акт на по-горна
инстанция, цялата документация се изпраща за разглеждане и утвърждаване от съответното
Министерство, Агенция и др.
1.2.3. Има организация за функционирането на системите.
1.2.3.1. Публикувана е официално система за провеждане на изпитните процедури (вкл.
Държавни изпити и дипломни защити), за проверка и оценка на знанията и уменията
на обучените.
Прилаганите в МУ-София системи за контрол и оценка са регламентирани и
оповестени в съответните документи:
 Подробно се оповестяват начините на проверка и оценка на знанията в ежегодно
издавания Справочник за кандидат студенти и в Правилник за подготовка и обучение
на учебната година на МУ – София;
 За оценка на придобитите знания и умения на студентите в МУ-София се прилага
система за натрупване и трансфер на кредити съгласно чл.44а от ЗВО и Наредба №
21 / 30.09.2004 г.;
 Провеждането на изпитните процедури за проверка и оценка на знанията и уменията
на студентите са публикувани официално и се отразяват в протоколи, в
индивидуалната страница на главната книга и в програмата АДМИН УНИ, за
ползване на базата данни от Университета и МОН.
Методите за оценка на знанията и уменията на студентите прилагани в МУ –София
са общоприетите планиран и непланиран текущ контрол по време на семестъра или стажа.
Организацията на текущия контрол е специфична за всяка дисциплина по същност, обем,
последователност, но основният момент е стриктната документация на процеса: от
заверката на семестъра и текущата оценка в книжка и картон на студента, през планирания
изпит, до крайната оценка от изпитна комисия, определена на лотариен принцип, с
възможност за обжалване.
Успехът на студентите по международни програми се конвертира в Европейската
система за трансфер на кредити, съгласно утвърдената процедура в Правилника за
подготовка и организиране на учебната година.
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1.2.3.2. Административен контрол по поддържане на системите.
Контролът по функциониране и поддържане на системите се осъществява от
Ръководството на МУ-София при спазване на всички нормативни изисквания чрез
обособените отдели „Студентско образование” и отдел СДО като съставни части на
администрацията. Те имат ясно дифинирани функции. Осигурен е неограничен достъп до
нормативните документи за правата и задълженията на студентите на хартиен, електронен
носител и електронната социална мрежа за комуникация и обратна връзка между студента –
учебния процес и ръководството на МФ. http://lumina.medfac.acad.bg
1.2.4. Периодично се оценяват и огласяват резултатите от действието на системите
като се взима предвид и студентското мнение.
1.2.4.1. Обсъждане на състоянието на системите не по-малко от един път годишно.
Оценката на ефективността от действието на системите се анализира
от
оторизираните структури, оценява се на заседания на ФС/ КС и се включва в ежегодните
Общи отчетни събрания на съставните структурни звена. Ръководството на МФ предоставя
Каталог на образователните цели и постигнатите резултати по медицина.
Останалите структурни звена отчитат мнението на студентите чрез създадените форми за
обратна връзка, което е довело до коригиране и оптимизиране на учебния процес, изпитните
процедури или въвеждането на нови факултативни дисциплини.
В МУ-София с принадлежащите структурни звена се осъществява обсъждане и
анализ на състоянието на системите регулярно в съответствие с Правилника за учебната
дейност на МУ – София, Правилника за подготовка и провеждане на учебната година и
ЕДИ по специалности и образователни степени. Обсъждането и анализът се осъществяват
(по данни от протоколите) на заседанията на отделните катедри, учебните и СДО отдели в
началото на учебната година, текущо – средата на семестъра, края на зимния семестър, след
зимната сесия преди летния семестър, в края на учебната година.
Изпитната система за оценка на знанията на студентите подлежи на отчет два пъти
годишно – след приключване на всеки семестър.
1.2.4.2. Осигурена възможност за отчитане мнението на студентите.
Мнението на студентите оказва влияние върху решенията на Ръководството за
действието на системите. Студентските съвети към факултетите, МК и Филиал-Враца е
интегрална част от органите за управление на съответните звена. В управленските
структури на МУ е представена студентска квота.. По този начин студентите изразяват
мнения, позиции и участват при взимане на решения.
Друга форма за изразяване мнението на студентите е чрез провеждане на периодични
анонимни анкети. След обработване на резултатите, информацията се подлага на
обсъждане в деканските съвети, а при необходимост и на заседания съответно на
Факултетния /Съвета на Филиала /Колежанския съвет.
В проведената среща на ЕГ със студенти и стажант–лекари бе споделено, че те
имат възможност да изказват своето мнение, да правят предложения, както и да имат
информация за предприетите действия от съответните органи.
В МФ е въведена и електронна оценка на учебния процес.
Заключение на критерий 1.2. В МУ-София има ефективна организация за разработване и
одобряване на учебната документация, която периодично се оптимизира и обновява, като
се взема предвид и студентското мнение.
Критерий 1.3. ВУ изгражда система за наблюдение, оценяване, поддържане и
усъвършенстване на качеството на обучението.
1.3.1. Изградени са структури и са разработени вътрешно - нормативни документи
/правилници, разпоредби, инструкции/ за функциониране на системата – от приема на
студентите включително до тяхната професионална реализация.
1.3.1.1. Ясен възглед на ВУ за качеството на обучението.
Управлението на качеството на обучението в МУ-София се осъществява чрез
постоянно действаща Комисия за управление и контрол на качеството, структура
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създадена със заповед на Ректора на МУ и подчиняваща дейността си на националните
нормативни документи, вътрешни правилници и наредби, решения на Общото събрание,
Академичния съвет (АС) и заповеди на Ректора. Всички структури, дейности и процеси в
МУ-София се подлагат на периодичен контрол чрез системата за управление на
качеството. За нейната дейност е специално създаден и публично оповестен на сайта
Правилник за качеството на обучението в МУ-София.
В МУ-София Системата за управление на качеството функционира на три нива:
 Общоуниверситетска комисия за управление и оценка на качеството на учебния
процес (ОУКУОКУП);
 Комисии по качеството в отделните структури на МУ
 Катедра - катедрени отговорници по качеството.
Основната цел пред комисиите по качество е реализиране на стратегията
„Качествено, ефективно и конкурентноспособно медицинско обучение”.
Системата за осигуряване качество на учебната дейност в МУ-София включва
анкетните проучвания на всички нива, периодичните атестации на кадрите и
акредитацията като външна оценка:











Периодичното атестиране на научно- преподавателския състав чрез атестационни карти;
Акредитацията като външна експертна оценка;
Разработена и въведена система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав, съгласно чл.6 (4) на ЗВО;
Периодичната оценка и актуализиране на учебните планове и програми;
Периодичното проучване удовлетвореността на студентите от качеството на учебния процес
чрез анонимна анкета;
Оценките на курсовите ръководители за качеството на текущия учебен процес;
Оценяването на качеството на учебната дейност чрез обективни доцимологични практики,
включващи набор от форми, методи и средства за контрол;
Проучване степента на реализация на дипломираните специалисти;
Проучване мнението на ръководителите на здравни заведения за качеството на
професионалната подготовка на студентите;
Проучване мнението на пациентите като потребители на здравни грижи.

При проверките в отделните катедри ЕГ е установила, че на фона на добре
структурираната атестационна карта е възприето атестационната комисия да бъде
съставена от членове на катедрата, най-често ръководителите и/или
хабилитираните лица, като заключението на комисията е водещо. Този момент
създава възможност за „самоатестиране” .
Дейността на Комисията по качеството се осъществява по предварително изготвена
Програма за управление и осигуряване на учебния процес. Програмата обхваща всички
страни и фактори влияещи върху качеството на обучението – материална и информационна
база, учебно съдържание, преподавателски състав, финансови и материални ресурси.
От анкетните проучвания на различни нива е получена информация и оценки, въз
основа на които са направени следните заключения:







Положително отношение към качеството на образование като цяло;
Действащата система за оценка на знанията с предпочитание към комбинираната форма
за оценяване;
Преподаваният материал се предоставя на достъпен език;
Солидни изисквания към практическата подготовка;
Препоръки за периодично осъвременяване с апаратура, материали и консумативи;
Възможност за студентско участие в органите на управление.

1.3.1.2. Функционираща система за поддържане на качеството на обучението във ВУ.
Въпросите за качеството на обучението са представени в документ - Система за
оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав
(СОПКО). СОПКО е изградена на базата на Правилник за учебната дейност на МУ и
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отделните структури и Правилник за подготовка и провеждане на учената година. СОПКО
анализира състоянието на всички елементи на системата – материална и информационна
база, учебно съдържание, академичен състав, факултетски мениджмънт, финансови ресурси
и др.
Методологията на СОПКО включва:






Компютъризирана информираност на членовете на колектива;
Обратна връзка чрез деканския и катедрените съвети;
Прозрачност в действията на колективните органи за управление (дискутиране, анализ и
корекция на грешките, намиране на алтернативни подходи);
Отчетност – ежегоден отчет на ръководството пред Общото събрание;
Контрол на решенията и действията на ръководните органи – чрез участие на студенти и
докторанти в органите за управление.

В МУ-София изградените комисии и структури за управлението на качеството на
обучението са съобразени с нормативните документи относно:
 подбор на академичния състав;
 ред за атестиране и самоатестиране на преподавателите;
 нормативи за аудиторна и извънаудиторна заетост;
 професионална квалификация на академичния състав;
 обвързване на възнагражденията с крайните резултати.
1.3.1.3. Функционираща система за вътрешен контрол на качеството на обучението.
Вътрешният контрол за качеството на обучение в МУ-София се осъществява във
всички структурни звена в следния ред:
 Катедра – ръководител, отговорник по учебната дейност, катедрен съвет;
 Зам. декан по учебната дейност и СДО;
 Декан; Декански съвет; Разширен декански съвет;
 Факултетен съвет.
Във всички основни структурни звена са сформирани и функционират комисии по
управление на качеството. Утвърдени са катедрени администратори по тази дейност.
Анкетните оценки и препоръки на студентите са в основата на периодичното
оптимизиране на учебните програми, утвърждавани във ФК/КС и АС. В изпълнение на
Правилника за подготовка и провеждане на учебната година на МУ-София в края на всеки
семестър на катедрени съвети се приемат отчетите за извършената преподавателска
дейност на хартиен и електронен носител, разглеждат се учебните програми и се
представят за корекции в учебните отдели.
1.3.2. Периодично се оценяват и огласяват резултатите от функционирането на
системата, включително от вътрешни и външни одити, и се предприемат действия за
нейното усъвършенстване.
1.3.2.1. Преценка за състоянието на качеството на обучението във ВУ
Институционалните и програмни акредитации, вътрешните одити представляват
оценка, анализ и установяване съответствие на дейностите с регламентираните стандарти,
разработване на коригиращи и превантивни действия за установените несъответствия и постодитен контрол за изпълнението им. Обектът на одитите е най-често върху:
 Учебен процес за студенти, докторанти и специализанти;
 Научноизследователска дейност;
 Управление и развитие на научноизследователските кадри;
 Управление на документите по качеството и записите по качеството.
В годишните отчетни документи на МУ-София и на структурните му звена, както и в
стайта се оповестяват резултатите от всички форми на външен контрол.
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1.3.2.2. Повишаване на качеството на обучение и усъвършенстване на системата за
контрол на качеството на обучението във ВУ.
В резултат на вътрешните одити са предприети значими коригиращи действия на
различни нива :











Привеждане в съответствие на академичния състав с изискванията на ЗВО;
Оптимизиране на съотношението на преподаватели на основен трудов договор към тези
на хонорар;
Актуализирани са учебните програми за студенти, докторанти и специализанти по
изработени методични указания;
Подобрено е техническото покритие на лекционния материал;
Въведени са нови тематични курсове, бакалавърски и магистърски програми;
Провеждат се обучителни семинари за повишаване на методичната и дидактична
подготовка на преподавателите;
Усвоени са и се прилагат съвременни методи за контрол и оценка – дидактически
програмирани тестове, реферати, курсови работи, набор от учебни задачи и казуси,
ролеви игри, дискусии, здравни анализи, икономически анализи, изготвяне на бизнес
план и др.;
Актуализират се критериите за оценка на извършените професионални дейности и
манипулации в регулираните професии;
Изготвени са методични указания за разработка и оценка на курсови и дипломни работи,
които се предоставят на студентите и преподавателите.

Комисията по качество е въвела документални изисквания за най-важните обекти на
наблюдение и контрол, като се разчита на обратната информация и отчети по вертикално
ниво. При посещенията на ЕГ не бяха предоставени протоколи от вътрешни одити по
отношение на качеството на учебно-преподавателската и научноизследователската
дейност, както и цялостната дейност на посетените клиники и катедри.
Възприетите програми за качество, респективно коригиращи действия за
усъвършенстване на система са довели до положителна оценка от страна на външните
одити:
1. Доклад за повишаване капацитета на МУ-София от 4200 на 6500 студенти (Протокол №
34/06.11.2008 г.);
2. Процедура по следакредитационно наблюдение и контрол, където НАОА констатира, че
изградената и функционираща вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на
обучението и на академичния състав в МУ-София създава условия за повишаване качеството
на обучение (Протокол № 33/19.11.2009 г.) .

Заключение по критерий 1.3. В МУ- София има функционираща система за управление на
качеството на обучението с изградени структури и разработени вътрешно нормативни
документи за функциониране на системата. Резултатите от проверките се огласяват и
се предприемат коригиращи действия за качеството на обучението.
Критерий 1.4. ВУ създава необходимите условия за подпомагане на обучението и
развитието на студентите.
1.4.1. Създадени са условия за информиране и ориентиране на студентите за
възможностите, които ВУ предоставя за изграждането им като специалисти.
1.4.1.1. Достъпни до студентите информационни източници относно предлаганите
от ВУ обучения и възможности за развитие.
В МУ- София учебните програми са разработени от екипи, в чиито състав са
включени университетски преподаватели с опит при обучението по съответната
специалност и учебната дисциплина. При изработването на учебната програма по всяка
дисциплина се определя обема на подлежащите на усвояване знания, времето за обучение,
учебните форми и начина за оценяване на знанията на студентите (”Каталог на общите
образователни цели и резултати от обучението по медицина”, обявен на адрес
http://katalogpomedicina.groups.live.com)
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Предоставя се пълна информация на студентите и кандидат-студентите за
обучението им в МУ чрез неговия сайт, брошури с програмите, анотации на модулите, вкл.
на английски език. На разположение на студентите е специализирана информационна
литература по проблема, адаптирана към целите и задачите на отделните специалности.
(“Въведение в специалността”). Курсовите ръководители запознават студентите с
Правилниците на МУ- София и основните звена в които се обучават, техните права и
задължения, както и с възможностите за професионално развитие.
В МУ – София функционира Център за кариерно развитие към отдел „Студентско
образование” на Ректората. Студентите и новозавършилите специалисти се информират за
дейността на Кариерния център чрез портала vgkariera@mu-sofia.bg. Поставени са
информационни табла в Ректората на МУ-София и Деканата на МФ, които предоставят
постоянен достъп на студентите до най-актуалната информация, относно
възможностите за тяхното развитие и реализация. Осигурена е безплатна доставка на
вестниците „Капитал” с приложение „Кариери” и пътеводител за студенти „Моята кариера”,
в Медицински и Фармацевтичен факултет. В Центъра за кариерно развитие са регистрирани
общо 620 студенти и дипломанти.
В МУ – София са създадени условия за допълнителна академична социална и
културна адаптация на чуждестранните студенти. Те се запознават с академичната
структура, Правилника за подготовка и организиране на учебната година, базите на
факултета, работата на библиотеката, структурата и дейността на Студентския съвет,
попълване на академични документи, българските институции, банки, полиция, издаването
на лични документи. Оказва се съдействие за битова адаптация и възможността за
спортуване. Организират се тържества по различни поводи.
Чрез интернет страницата на МУ – София и на отделните структурни звена, както и в
отделите „Студентско образование”, чуждестранните студентите и кандидат-студентите
могат да получат пълна информация за учебния план, учебните програми и графика за
обучение. В подготвителната учебна година е създадена гъвкава система за отработване на
пропуснати часове поради визови проблеми, която е съобразена с Правилника за подготовка
и провеждане на подготвителната учебна година.
Учебните занятия са задължителни, като в Правилника за подготовка и организиране
на учебната година са предвидени възможности за компенсиране на пропуснатите учебни
форми. За студентите от специалността „Медицина”, обучаващи се по модулна система,
ръководителите на катедри осигуряват отработване в съботни и неделни дни, както и през
времето определено за подготовка и явяване на изпити. Във ФОЗ повечето курсове
разполагат с обща електронна поща, на която преподавателите предоставят лекции,
презентации, програми, обучителни материали. Осъществява се обмен на информация
между преподаватели и студенти.

1.4.2. Осигурен е свободен достъп до административното обслужване, до
библиотечните фондове, до допълнителните форми на езиковото и компютърното
обучение, до базите за спортна и художественотворческа дейност.
Административното обслужване се осъществява от отделите „Студентско
обучение”, СДО и счетоводство. Цялата администрация е с работно време от 8.00 до 16.30
ч., а студентската канцелария е на непрекъснат работен ден – от 8.00 до 16.00 ч.
Административните услуги са Уеб базирани. Всички данни за студентите и преподавателите
се намират в системата ADMIN WIN. Служителите от администрацията се атестират,
резултатите се обявяват персонално и имат значение за материалното им стимулиране. Чрез
анонимно анкетиране на студентите и тайни клиенти се проверява за тяхното качество на
работа. На сайта са обявени имейлите на всички служители от администрацията, както и на
преподавателите от съответните структури на МУ -София.
Атестирането на служителите от администрацията и контролът върху тяхната
дисциплина са задължение на заместник деканите по учебната дейност
Разработват се и се внедряват проекти за електронно досие, академична справка и
диплома на студентите. В рамките на пълното работно време Учебен отдел, Библиотеката и
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компютърните зали на територията на МУ-София осигуряват пълен достъп на студентите,
както и допълнителна възможност за езиково и компютърно обучение.
Всеки студент има право да ползва студентските общежития и столове и да
участват в спортно тренировъчна и състезателна дейност. Заниманията по “Физическо
възпитание и спорт” се провеждат във Физкултурен салон – в района на Александровска
болница; Фитнес зали в сградата на Физкултурния салон; Център за тенис на маса и фитнес
– в Кожна клиника; Басейн “Академик” – 4-ти километър (срещу заплащане); Зала
“Академик” – 4-ти километър за тренировки на отбори (срещу заплащане); Зала “Христо
Ботев” - за тренировки на отборите (срещу заплащане).
През ваканциите за студентите се организират курсове по водни спортове в гр. Равда
и зимни спортове в гр.Банско. По инициатива на студентите се организират вътрешни
първенства.
1.4.2.1. Оптимално административно обслужване
В МУ София са разработени и приети нормативни документи, осигуряващи
свободен достъп и оптимално административно обслужване.
 Етичен кодекс - определя правилата за поведение на служителите в
администрацията, принципите, етичните ценности и правилата, на които се
основават както вътрешните взаимоотношения между ръководство, администрация,
студентите, докторантите и специализантите;
 Правилник за вътрешния трудов ред - уреждат се трудовите правоотношения;
 Система за финансово управление и контрол - вътрешни правила за финансово
управление
и
контрол
на
политики,
процедури
и
правила
за
научноизследователските проекти, командировки, стипендии;
 Инструкция за организация на деловодната дейност и работата с документи урежда организацията на деловодната дейност и контрола върху движението,
архивирането и съхранението на документите в администрацията на Деканата на
МФ;
 Правилник за организацията и дейността на комисията за разпределение на
средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската
дейност - урежда организацията и дейността на Комисията за разпределение на
средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност
в МФ;
 Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени
поръчки в МФ – определя реда за планиране на потребностите при извършване на
строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурси по
реда на ЗОП и НВМОП.
1.4.2.2. Достъп до библиотечни фондове, възможност за работа с компютри,
специални кабинети и лаборатории.
Централната медицинска библиотека (ЦМБ) е самостоятелна институция в
структурата на МУ и подпомага учебната, изследователската и лечебната дейност. В
структурата й са включени Библиотечно-информационен комплекс, Отдел научна
медицинска информация, Отдел по учебна и научна документация и Студия за учебни и
научни филми. В библиотеката се обслужват студенти, преподаватели, докторанти и
специализанти. На разположение на читателите са 3 читални с общо 107 места: научна
читалня; студентска читалня и компютърна зала с 16 компютри. ЦМБ разполага с над
половин милион книжни фондове и над 4500 тома периодични издания, предлага електронен
достъп до пълнотекстови бази данни, мултимедийни продукти и Интернет зала, поддържа
международен книгообмен и сътрудничество с библиотеки и информационни центрове от
52 страни в света. От 2010 г. се изгражда репозиториум на дигитални публикации (книги,
статии, лекции, презентации и други научни и образователни материали).
ЦМБ осигурява свободен достъп до библиотечните фондове. През учебната година
ЦМБ работи от 8.00 до 19.00 часа, а в събота от 8.00 до 16.00 часа. Читателите имат
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възможност за самостоятелно ползване на всички информационни източници целодневно
и безплатно. За периода 2006-2012 г в ЦБМ има 136 124 посещения и 134 876 заети
библиотечни документи.
За подготовката на специализанти, докторанти и студенти ЦМБ организира
интердисциплинарен курс “Основи на информационната грамотност. Биомедицинска
информация – потребителски стратегии за издирване, обработка и използване”.В
помощ на преподавателската и учебната дейност са специализираните услуги на сектор
“Учебна и научна документация” при ЦМБ: изработване на мултимедийни презентации,
постери, рекламни материали, случаи от учебната и лечебната работа, както и
събития, свързани с дейността и историята на МУ
Всички основни структурни звена на МУ-София имат собствени библиотеки.
1.4.3. Създадени са условия за подпомагане на обучението и интегрирането на
студентите в неравностойно социално положение.
1.4.3.1. Установени практики по подпомагане на студенти в неравностойно
положение.
В МУ – София са създадени условия за подпомагане обучението и интегрирането
на студенти в неравностойно социално положение. Определена е квота за прием на
студенти по чл.68 (3) от ЗВО, разпределени по специалности. Сформирана е и функционира
Комисия за социално-битови въпроси на учащите. Университетът разполага с фонд за
специално подпомагане на студенти и ежегодно предоставя помощи на социално слаби
студенти. Отпускат се социални стипендии за студенти в неравностойно социално
положение и многодетни майки.
Осигуряват се два вида стипендии - от Университета и Европейски стипендии. През
2010/2011г. поради намаления с 30% на бюджета е намален броят на студентите, които
имат право на стипендии. На 93 студенти с отличен успех са изплатени стипендии по 90 лв.
от собствени средства на звената.
През 2010 г. в отдел „Студентско образование” към Ректората е създаден Регистър за
студентско кредитиране. За учебната 2010 / 2011 г. са одобрени и е отпуснат кредит на 167
студенти, за 2011 / 2012 г. - на 261студенти, за 2012 / 2013 г. – на 314 студенти.
Диспансерно болните, тежко заболелите по време на следването, студентите със
сериозни семейни проблеми, бременни и майки с деца до 6 години имат също право на
облекчения, регламентирани в Правилника на МУ- София.
МФ създава условия за облекчаване финансовото положение студенти в
неравностойно социално положение, чрез отпускане на еднократни помощи за учебна
година. Във ФДМ се подпомага обучението на студенти в неравностойно положение и
тяхното интегриране - във всяка клинична зала има по един оборудван бокс за работа на
леворъки студенти. Във ФФ са създадени условия за подпомагане и интегрирането на
студентите в неравностойно положение, като е изградена рампа за трудно подвижни лица.
В МУ-София се осъществява обучение на студенти от ромски произход по програма за
студенти по медицина от ромски произход, финансирана от Фондация „Отворено
общество”, Сдружение „Разнообразни и равни” и Център „Амалипе” .
Единствено в МУ-София – МК „Йорданка Филаретова” се обучават студенти по
специалността „Масажист с увредено зрение”. За всеки курс по тази специалнот се
закупуват дигитални диктофони, които позволяват лесно разпространение на лекционния
материал. Библиотеката на МК разполага с касети от аудиотеката на Съюза на слепите в
България, учебници по системата на Брайл и интернет достъп. От 2011/2012г. в Колежа е
определен административен служител, който осъществява контакти и предоставя
специализирана информация на студентите с увреждания.
Заключение по критерий 1.4. В МУ-София са създадени условия за информиране и
ориентиране на студентите, които Университетът предоставя за изграждането им
като специалисти. Създадени са много добри условия за интегриране на судентите в
неравностойно положение.
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Критерий 1.5. Състояние на професионалните направления и специалности от
регулираните професии във ВУ.
1.5.1. Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните
професии.
МУ-София провежда обучение в област на ВО 7. Здравеопазване и спорт в 5
професионални направления на ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” и
„магистър” и на ОНС „доктор”.
Таблица 4. Професионални направление и специалности от регулираните професии,
по които се провежда обучение в МУ-София
Професионални
направления
7.1.
Медицина
7.2.
Дентална медицина

Професионален бакалавър

Бакалавър

Магистър
Медицина
Дентална медицина

Фармация

7.3.
Фармация
7.4.
Обществено здраве
Управление на
здравните грижи
Акушерка

7. 5.
Здравни грижи

Медицинска сестра
Зъботехник
Масажист с увредено зрение
Помощник- фармацевт
Рехабилитатор
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено
здраве

1.5.1.1 Оценки за професионални направления и специалности от регулирани професии
През периода на акредитация са проведени процедури за програмни акредитации на
2 професионални направления, 13 специалности от регулираните професии и 60 докторски
програми.
Таблица 5. Информация за процедури за акредитация в МУ-София за периода 2006-2012 г.
Вид акредитация

Оценка

Срок
на валидност

Институционална акредитация на МУ-София

Много добра

6 години

Много добра

6 години

Много добра

6 години

Програмна акредитация на професионално
направление 7.4. Обществено здраве – за ОКС
„бакалавър” и ОКС „магистър”
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Медицина”, ОКС
“магистър”
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Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Дентална медицина”,
ОКС “магистър”
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Фармация”, ОКС
“магистър”
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Медицинска сестра”,
ОКС “бакалавър” във ФОЗ
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Медицинска сестра”,
ОКС “бакалавър” във Филиал-Враца
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Акушерка”, ОКС
“бакалавър” във ФОЗ
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Акушерка”, ОКС
“бакалавър” във Филиал-Враца
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Медицински
лаборант”, ОКС “проф. бакалавър”
Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Рентгенов лаборант”,
ОКС “проф. бакалавър”

Много добра

Много добра

6 години

6 години

8,14

5 години

9,06

6 години

8,01

5 години

9,12

6 години

Много добра

6 години

Много добра

6 години

Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Помощникфармацевт”, ОКС “проф. бакалавър”

Добра

6 години

Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Рехабилитатор”, ОКС
“проф. бакалавър”

Добра

6 години

Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Зъботехник”, ОКС
“проф. бакалавър”

Много добра

6 години

Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Инспектор по
обществено здраве”, ОКС “проф. бакалавър”

Много добра

6 години

Програмна акредитация на специалност от
регулираните професии “Масажист с увредено
зрение”, ОКС “проф. бакалавър”

Много добра

6 години

Програмни акредитации на 60 докторантури

Много добра

6 години (56)
5 години (4)

Обобщение по Сфера 1. Образователна дейност
Медицинският университет в град София изпълнява своята мисия, цели и задачи в
съответствие със законите на страната, здравните потребности на нацията,
приоритетите на националната здравна стратегия и съвременните изисквания на
медицинската наука. В Университета е създадена необходимата организация по
разработване, одобряване и актуализиране на учебната документация, която е с високо
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качество и хармонизирана с висши медицински училища в Европа. Има функционираща
система за оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение.
Създадени са много добри условия за информиране на студентите по отношение на
обучението им и възможностите за тяхната реализация. Създадени са много добри
условия за интегриране на студентите в неравностойно положение.
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ 2. А: НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Критерий 2.А ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската дейност
на академичния състав.
Стратегическото управление на научната дейност в МУ-София се осъществява от
Общото събрание, Академичния съвет, Ректора и ректорското ръководство на
Университета. През 2008 г. Общото събрание приема нова Стратегия за развитието на
научните изследвания насочена към:
 Развитие на българската медицинска наука в унисон с модерните европейски и
световни тенденции и приоритети;
 Въвеждане на медицинско образование, базирано на научни знания ;
 Стимулиране на научни изследвания, насочени към превенцията и диагностичнолечебната дейност в България;
 Създаване на благоприятни условия за разработване и защита на докторски
дисертации за стимулиране развитието на младите научно-преподавателски кадри;
 Развитие на научна инфраструктура в МУ-София чрез университетски научни
центрове.
Организацията и управлението на научноизследователската дейност се базира на
действени организационни подходи, позволяващи провеждане на съвременни разработки от
научно-преподавателския състав:




Научни изследвания, необходими за адекватно провеждане на учебната и лечебната дейност;
Научни приоритетни изследвания на национално ниво чрез механизмите на свободна
конкуренция и експертна оценка (конкурси), финансирани целево от Националния фонд
”Научни изследвания ”(НС ”НИ”), фонд “Млади учени” на МОН;
Научни изследвания, финансирани на конкурсно-проектен принцип със средства на МУСофия - бюджетни и собствени приходи, провеждани с цел развитие на човешкия ресурс и
подобряване на медицинското образование, наука и практика.

2.1.1.А Осигурява се включването на преподавателите в изпълнението на
изследователски проекти в основните звена на ВУ и изследователските му структури
Основна задача на МУ–София е да създаде възможност и осигури подкрепа за
участие на преподаватели и студенти в научноизследователски проекти. За отчетния период
реализираните проекти са 186, като в тях са включени хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели и докторанти (таблица 6).
Таблица 6. Участие на преподавателския състав от основните звена в научни проекти
Основно звено
МФ
ФДМ
ФФ
ФОЗ
ДЕОСС
Филиал Враца
МК
общо

Проекти
брой

Хабилитирани
преподаватели

Нехабилитирани
преподаватели

Общо
участници

58
33
51
25
1
16
2
186

145
37
63
46
1
10
5
307

425
73
88
52
1
21
9
669

570
110
151
98
2
31
14
976
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Прави впечатление, че 68,5% от участниците в научни проекти са нехабилитирани
преподаватели. Над 41% от участниците в проекти са на възраст до 45 години, без да се
отчитат включените в изследователските екипи студенти.
Приоритет в осъществяването на международната интеграция е разработването и
изпълнението на международни образователни и изследователски проекти в рамките на:










Пета рамкова програма, финансирана от Европейската комисия;
Шеста рамкова програма, финансирана от Европейската комисия;
Седма рамкова програма, финансирана от Европейската комисия;
Образователна програма „Леонардо да Винчи”;
Образователна програма „ЦЕПУС”;
Проекти по оперативни програми, финансирани от Европейската комисия;
Проекти, финансирани от други международни организации
Проекти по двустранни междудържавни спогодби;
Други – двустранни и многостранни проекти.

2.1.1.1. А Възможности за включване на преподавателите в изследователска дейност
Конкурсно-проектното финансиране на научноизследователски проекти със средства от
бюджета на университета се въвежда през 1991г. Законодателната му основа е специално
изискано разрешение от Министерство на финансите, в отговор на което е създаден
университетски регулаторен механизъм, приет от Академичния съвет.

Изследователски
проект
Базова
организация
Финансиращ
орган
Експертен
орган
Нормативен
регулатор

Фиг. 1.

Система за конкурсно-проектна организация в МУ-София

Системата за конкурсно-проектна организация в МУ-София функционира при
взаимно свързани елементи. На базата на свободна конкуренция (на изследователски
проекти) и експертна оценка (от Съвета по медицинска наука) се определят научните
разработки, които да бъдат финансирани (финансиращ орган) със средства от бюджета
на висшето училище.
В МУ- София са разработени четири процедури, регламентиращи провеждането на
четири отделни конкурсни сесии за финансиране на изследователски проекти със средства
от бюджета:
 Грант за календарната година;
 Млад изследовател на годината;
 Стимулиране на научни изследвания в области с особено високи постижения;
 Изграждане на инфраструктура за научни постижения.
За всяка процедура са разработени и се прилагат регламенти за условията и реда за
участие в конкурса. Класирането на кандидатстващите проекти по утвърдени критерии се
извършва от Съветът по медицинска наука към Академичния съвет на МУ – София. Сумата
за финансирането се определя от АС.
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Процедурите се различават по целите, критериите и контингента от участници.
Всяка една от посочените процедури се регламентира чрез специално разработени условия и
ред за участие в конкурса, които се актуализират всяка година и се отразени в сайта на
МУ. Особено внимание е отделено на финансирането на научни проекти на докторанти,
чрез които се осигурява финансирането за апаратурата и консумативите.
Трябва да се отбележи и повишаването на успеваемостта на проектите, която за
конкурса „Грант” достига през 2012 година до 88%, а за конкурса „Млад изследовател” до
83%. Това говори за създаването на така наречената „проектна култура”, на която се гледа
като на основа за благоприятно научно развитие в бъдеще.
Разпределението по основни структурни звена на МУ – София откроява активността
на Медицинския факултет.
2.1.2.А. Поддържа се научноизследователската активност на академичния състав.
2.1.2.1.А. Условия за научноизследователска дейност на преподавателите. Официално
публикувани приоритети и цели на научноизследователската дейност съобразно със
спецификата на ВУ
Към АС на МУ-София функционират 2 експертни органа, които подпомагат неговата
дейност, свързана с решаване на проблемите на научните изследвания - Съвет по
медицинска наука (от 1991 г) и Комисия по етика на научните изследвания (от 2007 г).
Оперативното управление на научната дейност се осъществява от отдел “Наука” - подчинен
на Заместник ректора по научна дейност, подпомагани от заместник деканите по научна
дейност на структурните звена. За осъществяване политиката в научно изследователската
дейност, отдел „Наука” е създал следните условия:







Структурна организация на ниво катедри, клинични центрове, звена, секции, лаборатории;
Нормативна база за основните му дейности, за тяхното ресурсно осигуряване и управление;
Творческа свобода и инициативност на академичния състав и на останалите;
Развитие на международно сътрудничество;
Интегриране чрез икономически, организационни и други форми за съвместна дейност с научни,
образователни, стопански и други организации в страната и чужбина;
Огласяването на образователните цели и задачи на МУ - София чрез публикуването на
правилниците в ИНТЕРНЕТ страницата на МУ - София www.mu-sofia.bg и съставните структури.

Една от съществените предпоставки за провеждане на научни изследвания на
световно равнище е съвременната НАУЧНА СРЕДА. Пример в това отношение е
създаденият през 2005 г Център за молекулярна медицина, който от своя страна поставя
основите през 2009г на Национален университетски комплекс за биомедицински и
приложни изследвания. Основна цел на Центъра е обединяването и създаването на мрежа от
инфраструктури за повишение на научния капацитет в областта на молекулярната
медицина.
В МУ-София техническото оборудване с най-съвременни апаратура превръща
лабораториите в мощна методологична подкрепа за научните изследвания. Лабораториите в
отделните структурни звена и научни центрове са сертифицирани, с възможност за външен
и международен одит. Повечето от тях имат референтни функции за страната и не само са
солидната база за осъществяването на научноизследователските проекти, но и съвременна
школа за обучение на докторанти.
2.1.2.2.А. Финансова политика за развитие на научноизследователската дейност във
ВУ
Ресурсното осигуряване на научната дейност в МУ-София се осъществява от:
 международни програми,
 фонд „Научни изследвания” към МОН,
 държавна субсидия на МУ-София
 собствени приходи на университета.
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Разпределянето на средствата за научни изследвания се извършва на конкурсен
принцип.
В изпълнение на Стратегията за развитие на научноизследователската дейност на
МУ-София за периода 2008-2010 г е поставено началото и продължава разработването на
над 15 изследователски проекти, които са основа за изграждането на университетски
научни центрове, чието проектно финансиране е около 40 000 000 лв. Сред тях правят
впечатление проектите:












Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания;
Национален геномен център за социално-значими заболявания;
Национален център за нови материали UNION;
Съвременен подход за диагностика и проучване на невромускулните заболявания в България
– прилагане на научните знания в полза на пациента;
Клинично и генетично характеризиране на наследствена парциална епилепсия при големи
ромски фамилии;
Геномика на пигментната дегенерация на ретината и вродената глаукома;
Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото
развитие;
Оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на хемодиализа и
бъбречно трансплантирани пациенти;
Нов метод за третиране на патогени на устната кухина с фотодинамично активни комплекси;
Мултидисциплинарен подход за разработване на нов високопроизводителен течностен
микросферов „чип” метод за детекция на мутации, свързани с миелопролиферативни
заболявания;
Съвременен подход за диагностициране и определяне честотата и генотипно-фенотипните
корелации при хипофизните и надбъбречните тумори в България.

Признание за творческия научен потенциал на МУ-София е, че в два от седемте
научноизследователски комплекса на Национална пътна карта за научна инфраструктура са
поканени учени от МУ- София по темите:

 Биобанкирането и биомолекулярните ресурси
 Български суперкомпютърен център: високопрозиводителна инфраструктура за компютърно
моделиране, симулации и изследвания с приложение в промишлеността, медицината, фармацията,
енергетиката, транспорта, финансите и околната среда

Средствата, привлечени по национални проекти, спечелени от Национален фонд
„Научни изследвания”, надвишават държавната субсидия на Университета за
научноизследователска дейност. Научните колективи на МУ- София са успели да спечелят
два пъти повече външни финансови средства, което показва успешната активност при
търсене и спечелване на източници за развитие на своите научни проекти. Най-много
са
проектите финансирани чрез ведомствените конкурси, които се оценяват от Съвета по
медицинска наука. Според научната област, в която са спечелени проектите в ежегодния
„Грант”, водеща роля имат медико-биологичната област (МБО), следвана от медикоклиничната (МКО) и медико-социалната област МСО). Една от положителните тенденции в
проектното финансиране е участието на докторанти, дори със самостоятелни проекти в
клиничните области, което е и основния начин за привличане на средства.
2.1.2.3.А Научноизследователската активност на преподавателите на първи ОТД
(ПОТД)
Научноизследователската активност е основен резултат и наукометричен показател
за оценка на извършената изследователска дейност. В МУ-София има трайна тенденция за
повишаване на научноизследователската активност на преподавателите на първи ОТД
(Таблица 7).
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Таблица 7. Публикационна активност на преподавателите на първи ОТД в МУ –София за
периода 2006-2012 г.
2006 г 2007
Научни
публикации, вкл.
в чужбина
Учебници
и
учебни помагала
Публикации
в
чужбина

2008

2009

2010

2011

2012

общо

874

935

986

1012

1092

1125

1184

7209

125

147

163

175

184

205

221

1221

356

374

388

395

425

494

591

3023

През 2012 година научните публикации, издадените учебници, учебни помагала и
ръководства са с 71% повече в сравнение с 2006г. Много висок е относителният дял на
научните публикации н чуждестранни и здания – 41,93%. Публикациите на един
преподавател на ПОТД за периода са 5,73, съавторството в учебници и учебни помагала 0,97. Отбелязани са общо над 28 000 цитирания (таблица 8).
Таблица 8. Показатели за научноизследователската дейност през последните 5 години на
преподаватели в МУ –София за периода 2006-2012 г.

Научни
публикации,
монографии,
студии, статии
Учебници и учебни помагала
Относителен дял на научни публикации в
чужбина
Брой на рецензии и отзиви
Брой цитати

Общо

На 1
преподавател

7209
1221

5,73
0,97

41,93%
2293
28763

1,82
22,88

Академичният състав на МУ-София е участвал активно в научни форуми в България
и в чужбина (таблица 9).
Таблица 9. Участия в научни форуми на преподавателите на първи ОТД в МУ –София за
периода 2006-2012 г.
2006 г 2007
В научни форуми
в България и
в чужбина
В научни форуми
в България
В научни форуми
в чужбина

2008

2009

2010

2011

2012

общо

931

987

1010

1085

1138

1198

1237

7586

560

598

608

670

680

696

627

4841

371

389

402

415

458

502

610

2745

Участието на академичния състав на МУ-София в национални и международни
научни форуми за периода 2006-2012 година е увеличено с 36,18%. Участието на 1
преподавател за същия период е в 6 научни форума.
2.1.3.А. Периодично се анализират и оценяват резултатите от научноизследователската
дейност и се определят приоритетите.
Анализът и оценките на научноизследователската дейност в МУ-София се извършва
чрез:



Отчети на Ректорското ръководство пред АС и Общото събрание;
Вестник „Медицински университет”, който е специализирано издание на АС и Ректора на МУ;
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Отчети пред МОН, съгласно изискванията на Наредба № 9/08.08.2003 г. на МОН за условията и
реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния
бюджет;
Сборници с резултати от научните изследвания, финансирани целево на конкурсно-проектен
принцип със средства от бюджета на МУ-София, издавани за двугодишен период на български и
английски език;
Включване на наукометричните показатели като атестационно изискване;
Включването на наукометричните показатели, в изискванията за добиване на ОНС „доктор”,
научна степен „Доктор на науките” и заемане на академични длъжности според Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУСофия.

Актуализацията на научноизследователската дейност в зависимост от
университетските и националните приоритети, както и съвременните световни тенденции е
дело на катедрените съвети, зам. деканите и Зам. ректора по НИД и Съвета по медицинска
наука.
2.1.3.1.А. Контрол върху научноизследователската активност на преподавателите
Правилата за подбор, оценяване и атестиране на академичния състав при МУ-София
съответстват на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника на МУ-София към него.
Атестирането на научно-преподавателските кадри се извършва въз основа на индивидуални
комплексни оценки по критерии, които са създадени от МУ-София за учебнопреподавателската,
научноизследователската
и
административно-организационната
дейност.
Научноизследователската дейност е част от длъжностната характеристика на
преподавателите и заплащането й е включено в трудовото възнаграждение. Контролът се
осъществява чрез:






годишните анализи на катедрените, факултетните и академични съвети;
оценката на преподавателите при периодичното атестиране;
изискванията за добиване на ОНС „доктор”, научна степен „Доктор на науките” и заемане на
академични длъжности в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в МУ-София;
ежегодните отчети, представяни пред МОН;
комисията по етика на научните изследвания.

В МУ-София е създадена унифицирана атестационна карта, която обхваща
показатели,
характеризиращи
подробно
цялостните
учебно-преподавателски,
научноизследователски и административни активи на всеки преподавател на ПОТД.
Първичната самооценка се извършва на катедрено ниво, най-често с местна комисия от
ръководители и хабилитирани лица. Използваните атестационни показатели съответстват на
изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника на МУ-София към него. Крайната оценка се
съпровожда с препоръки и срок за изпълнение. Дадена е възможност за несъгласие и
обжалване на атестационната оценка.
2.1.3.2.А. Публичност на научноизследователската дейност на преподавателите
В МУ - София са осигурени разнообразни възможности за публикуване на резултатите
от научноизследователската дейност:






автоматизирана бази данни на българската научна медицинска литература с
библиографски данни и резюмета на английски език;
база данни на публикациите на преподавателите от МУ, които са достъпни и чрез
Internet;.
чрез телекомуникационен възел и Internet-връзка се осъществява връзка с компютърната
мрежа на библиотеката;
текущо се актуализират Web страниците на ЦМБ и на МУ–София.
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Научноизследователските разработки се публикуват в 21 български медицински
периодични заглавия, в т.ч. научното издание на Университета Acta medica Bulgarica, 2
издания с оригинални публикации на преподаватели на Университета и 17 реферативни
издания по различни медицински специалности, включващи и оригинални статии.
Допълнително ЦМБ сътрудничи на научните медицински дружества за издаването на 6
други специализирани списания.
В отдел “Учебна и научна документация” и Студията за учебни и научни филми към
ЦМБ се извършва фото-, видео- и аудиодокументална дейност, с най-съвременни
фотографски, звукозаписни методи и компютъризирана обработка на образи.
През акредитирания период членовете на академичния състав на МФ–София участват
активно в организирането и провеждането на различни национални и международни
научни форуми, където се представят резултатите от реализираната научна дейност.
Изтъкнати специалисти от МУ гостуват като гост-лектори, консултанти и оператори
в други университетски центрове, научни организации и болниците в страната, което е още
една възможност за популяризиране на научноизследователската дейност. В рамките на
програма Сократ/Еразмус 15 преподаватели на МУ-София са чели лекции в университети
във Франция, Белгия, Германия, Великобритания.
Заключение по критерий 2.1. Научноизследователската дейност в МУ-София се
осъществява на много високо ниво. Създадени са много добри възможности за участие на
преподавателите в научноизследователски проекти чрез конкурсно-проектно финансиране,
за осъществяване на научноизследователска и публикационна дейност и за участие в
национални и международни форуми.
Критерий 2.2.А. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската дейност
на студенти и докторанти.
2.2.1.А. Осигурява се включване на студентите и докторантите в изпълнението на
изследователски проекти в основните звена и в изследователските му структури
2.2.1.1.А
Възможности за включване на студентите и докторантите в
изследователската дейност
МУ-София разполага с научен потенциал и съвременна база за осигуряване на високо
ниво на обучението на докторантите, в съответствие със съвременните тенденции в
развитието на медицинската наука.
Академичното ръководство е определило следните стратегически задачи при
обучението на докторантите:
 Създаване на стимули и възможности за развитие на младите изследователи;
 Оптимизиране обучението и подготовката на докторантите за овладяване и
прилагане технологията на научното изследване, осигуряване на своевременни и
висококвалифицирани консултации по специфичните проблеми на научната
специалност и относно медико-етичните въпроси, свързани с решаването на тези
проблеми;
 Създаване на условия за задълбочаване познанията на докторантите по чужди езици,
статистика, методика на научните изследвания и др.;
 Създаване на ефективни стимули за хабилитираните лица, които подготвят
докторанти, както и за ръководителите на катедри, в които се обучават и защитават
успешно и в срок най-много докторанти.
За периода 2006-2012 г в МУ-София се регистрира възходяща тенденция за
включване на докторанти и студенти в научноизследователски проекти. Общо в 245 научни
проекти участват докторанти, а в 100 студенти. Техният брой през 2012 г е над 3 пъти
повече в сравнение с 2006 г за докторанти и 1,8 пъти повече за студенти (Таблица 10)
Подобно ангажиране на творческия потенциал на докторантите и студентите в МУ е
дейност с традиция и много добри резултати от периодичните анализи.
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Таблица 10. Участия на докторанти и студенти в научноизследователски
проекти
Година

Проекти с
участието на
докторанти
(брой)
19
23
26
32
40
44
61
245

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Общо

Проекти с
участието на
студенти
(брой)
11
14
13
19
11
12
20
100

От 2003 г в МУ-София се провежда конкурс “Млад изследовател” за финансиране
на научни проекти на докторантите със следните основни цели:




Финансово подпомагане научноизследователската дейност на докторантите в МУ-София;
Подпомагане подготовката на докторантите по отношение структурирането на изследователския
процес в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико-социалните научни
направления;
Запознаване на докторантите с изискванията на съвременните организационни технологии в областта
на научните изследвания.

В конкурса при свободна конкуренция и експертна оценка се подбират
изследователски проекти, разработени и представени от докторанти за финансова подкрепа.
Освен в него докторантите и студентите могат да участват наравно с академичния състав
във всички научни конкурсни процедури.
Международният научен и професионален обмен на студенти и докторанти е
друга форма на тяхното професионално и научно израстване.
Студентският международен обмен се осъществява по 2 направления: по програма
„Еразъм” (таблица 11) и програми за научен и професионален обмен на студенти.
Таблица 11. Студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ за периода 2006-2012 година
Държава

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

Белгия
Германия
Австрия
Гърция
Италия
Испания
Полша
Франция
Чехия
Словакия
Латвия
Холандия
Турция
Общо студенти

5
4
0
2
2
2
0
5
0
0

5
5
0
2
4
2
0
4
0
0

2
7
0
2
6
3
1
7
0
0

2
7
0
0
5
4
2
6
2
1

5
7
4
0
4
2
2
6
2
0

3
6
3
0
5
3
1
3
2
0

1

0

0

0

0

0

21

22

28

29

32

26

3
5
2
0
4
4
3
3
2
0
1
0
1
28

25
41
9
6
30
20
9
34
8
1
1
1
1
186

Общо месеци
Средно месеци

77
3,66

87
3,95

113
4,03

116
4

138
4,31

124,5
4,78

103,5
3,7

759
4,08

Професионалният обмен е най-мащабната програма на IFMSA за над 7000 студента
от цял свят - едномесечни клинични стажове в различни университетски клиники. Тези
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стажове дават възможност на студентите да се срещнат с непознати до този момент школи в
медицината, да добият нови знания и умения и да ги пренесат в собствената си страна.
Научният обмен се изразява в едномесечен стаж по дадена научна тема с определен
научен ръководител. Подобен обмен МУ- София осъществява с над 30 страни в Европа и
света
2.2.1.2.А. Резултати от научноизследователската дейност на студентите и
докторантите
В периода 2006 – 2012 година в МУ – София са се обучавали общо 1906 докторанти.
За периода 2008- 2012 година 82 % от общия брой докторанти са докторанти на
Медицинския факултет. В „класацията ” следва ФОЗ, Факултета по дентална медицина и
Фармацевтичния факултет.
Публикационната активност на докторантите показва тенденция към нарастване по
отношение на показателя „брой публикации на 1 докторант” и по отношение на ”брой
участия в научни форуми на 1 докторант” (таблица12). Участието на 1 докторант е в 2,50
публикации, в 1,58 научни форуми и в 1,58 научни проекти.
Таблица 12. Научноизследователска дейност на докторантите в МУ-София за периода
2006-2012 година
година
Докторанти
Публикации
Научни форуми Научни
(брой)
(брой)
(брой)
проекти
(брой)
2006
244
487
256
19
2007
285
631
379
23
2008
253
690
333
26
2009
252
657
456
32
2010
264
725
506
40
2011
280
751
535
44
2012
328
826
559
61
общо
1906
4773
3024
245
В МУ–София са създаден много добри условия за научна активност и на студентите.
Студентите могат да задълбочат практическите и теоретичните си познания и да се
занимават с научно-приложна дейност в студентските кръжоци. Почти във всяка катедра
функционират такива кръжоци. Ежегодно кръжочниците участват в студентските научни
сесии и най-добрите разработки се удостояват с награди.
Таблица 13. Научноизследователска дейност на студентите в МУ-София за периода
2006-2012 година
година
Публикации
Научни форуми Научни
(брой)
(брой)
проекти
(брой)
2006
201
198
11
2007
245
205
14
2008
247
223
13
2009
271
253
19
2010
424
280
11
2011
493
336
12
2012
625
438
20
общо
2056
1530
100
Организират се студентски научни сесии, а освен това се стимулира и подпомага
финансово участието на студенти в научни форуми, организирани от други образователни и
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научни институции.
Ежегодните конференции на студентите–медици и на млади
изследователи са спечелили името на престижни научни форуми.
Най- голяма е научната активност на студентите от Медицинския факултет - 83,04
% от всички студентски публикации, 72,96% от участията в научни форуми и участие в
най-много проекти. Останалите факултети поддържат добри стабилни нива на студентско
участие през годините.
В издаваното от ФОЗ научно издание се публикуват научни резултати на
преподаватели и студенти.
През периода 2006-2012 година 186 студенти от МУ-София са имали възможността
да се обучават по програмата Еразъм в 31 университета за срок от 3 месеца до 1 академична
година. За акредитационния период са усвоени 357 738 евро за студентска мобилност при
23 439 евро - за мобилността на преподавателите.
Международен научен и професионален обмен
на студенти осъществява и
Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ).
Таблица 14. Участие на студенти в международни научни прояви

Проява
Конгрес на BASS
Международен конгрес
по медицинска наука за
студенти и млади лекари
Научни студентски сесии
с международно участие

Период
2006 – 2010 г

Награди
първи награди за
доклади и постери

2006 – 2010 г

първи награди за
доклад и постер

2006 – 2010г

всяка година
І и ІІ награда

Резултатите от научните разработки, в които участват студенти и докторанти,
ежегодно се публикуват в студентските издания – вестник “In vivо” , списание Премедикус
и в научната периодика.
Направен е анализ на публикациите, научните проекти в 3 различни периода, както и
на съобщения на различни национални и международни форуми. Повече от половината
публикации за последните 5 г в МУ- София са с участието на докторанти (67,6%). Значимо
е съавторството и на студенти в тях – 38,1%. Участието на докторантите и студентите в
научните проекти е значително.
Заключение по критерий 2.2. А МУ-София много активно организира, развива и
поддържа научноизследователската дейност на докторанти и студенти. Подпомага
включването им в проекти, научни публикации и научни форуми.
Критерий
2.3.
ВУ
поддържа
на
високо
професионално
равнище
научноизследователската дейност
2.3.1. Следват световните стандарти на научноизследователската дейност
Научноизследователската дейност на академичния състав на МУ-София има доказано
и поддържа високо професионално развитие чрез комплекс от планирана и ешалонирана във
времето приоритетна стратегия на академичното ръководство за създаване на
инфраструктура за научни изследвания.
Съвременна технологична, постоянно обновяваща се база от високоспециализирани и
сертифицирани лаборатории с възможности за изследвания на микромолекулярно,
генетично и молекулярно-генетично ниво са в зоната на най-съвременната научни
изследвания.
Авторитетни и мотивирани научно-преподавателски кадри, които насочват
научноизследователските търсения към съвременните мишени на медицинската наука,
умеят да мобилизират своя, на колективите и младите научни работници потенциал.
Резултатите от научноизследователската дейност на академичния състав не само се
публикуват в национална реферирана и авторитетна международна периодика с импакт
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фактор, но и задължително се включват при актуализиране на учебните програми за
обучение на студенти. Значителна част от научно-образователните стратегии са отговор и
намират приложение в приоритетите на националната здравна политика.
Осигурен е достъп до информация чрез Интернет on line база данни до актуалните
научни проблеми в световната литература с значимо нарастване на бибилографските и
пълнотекстови електронни ресурси в Интернет. Преимущество на тази база данни (HINARI
EBSCO Publishing – “Dentistry & Oral Sciences Source” ScienceDirect, ProQuest, ISI Web of
Knowledge, SCOPUS, SpringerLink и Embase) е, че чрез парола и потребителско име тя може
да се ползва извън пределите университета.
Разработват се съвместни научни проекти с финансирано технологично оборудване
или с достъп до подобна апаратура в партньорските национални или международни
изследователски бази. Високата оценка на чуждите партньори се изразява в продължаване
на сроковете на редица международни проекти.
Признание и оценка и едновременно с това стимулиране на научните постиженията
на академичния състав и младите научни работници се дава чрез ежегодни награди за
значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на:







фундаменталните науки – на името на акад. Димитър Ораховац;
хирургията – на името на проф. Параскев Стоянов;
терапията – на името на проф. Константин Чилов;
за млад учен до 35 години;
награда за цялостна преподавателска и научна дейност на името на проф. Стоян Киркович;
студентска награда за научна дейност на името на проф. Асен Златаров.

Критериите за връчване на наградата са научна значимост, оригиналност на
получените резултати, брой публикации и импакт фактор, участие в национални и
международни научни форуми.
2.3.1.1. Качествени публикации и продукции
През периода 2006-2012 година в чуждестранни реферирани списания научни са
публикувани 3023 разработки на академичния състав, което е 41,93% от общия брой
публикации. В подобен аспект са и данните за внушителния брой цитирания - 28763 в
научни списания на научни разработки от колективи на МУ. Високите стойности на общия
IF на публикациите е доказателство за значителната стойност на научноизследователската
дейност на преподавателите от МУ-София.
2.3.1.2. Съблюдаване на авторското право
МУ- София прави всичко необходимо за да защити интелектуалната собственост на
резултатите от научноизследователската дейност. През акредитирания период не са
регистрирани конфликти от такъв характер в Университета.
В отчетния период научно-преподавателските кадри на МУ-София показват и
активност в патентната дейност (фиг. 2).
Заключение по критерий 2.3.А Научната продукция на МУ–София е голяма по
количество и значима по качеството на научните резултати. Тя се подпомага активно от
ръководството на университета чрез изградени стимулиращи политики и модели на
финансиране. Насърчава се участието на студенти и докторанти. Създадени са
благоприятни условия за публикуване и участие в научни форуми. Защитена е
интелектуалната собственост на получените от авторите резултати.
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Фиг. 2.
Патентна активност на изследователите в МУ-София за периода 2007-2010 година
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0
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Брой издадени документи за патентна защита на интелектуалната собственост
Брой подадени заявления за защита на индивидуална собственост
Брой лицензии за интелектуална собственост, действащи през съответната календарна година

Обобщение по Сфера 2. Научноизследователска дейност
В МУ-София научноизследователската дейност се осъществява по приоритети
съгласно приета „Стратегия за развитие на научните изследвания”. Избраните
приоритети, съчетани с мощна диагностична и терапевтична техника в
университетските научни центрове и новосъздадения Национален университетски
комплекс за биомедицински и приложни изследвания, създават оптимални условия за
изследователска дейност. Чрез конкурсно-проектно финансиране са създадени много добри
възможности за участие в изследователски проекти. Осигурено е активно включване на
докторанти и студенти в научните разработки. В МУ-София се следват световни
стандарти на научноизследователската дейност, доказателства за което са над 7 000
публикации, 41% в международни научни издания и повече от 28 000 цитирания. В
МУСофия е защитена интелектуалната собственост на резултатите от научните
изследвания.
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Критерий 3.1. ВУ има изградена цялостна организация за ръководство на
образованието и научната дейност
3.1.1. ВУ има изградена организационно-функционална структура за управление;
разработени, приети и публикувани са правилници за устройството и дейността на ВУ
и неговите структури.
Редът и начинът на избор, функционирането и правомощията на органите за
управление на МУ – София са регламентирани в Правилника за устройството и дейността
на МУ– София. Органите за управление на МУ-София са съобразени с нормативната уредба
в страната (ЗВО и Правилника на МУ-София). Те имат изборност и мандатност.
Общо събрание (ОС) е висш орган за управление, който се състои от 400 членове академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал по
утвърдени квоти.
Академичен съвет Състои се от хабилитиран и нехабилитиран академичен състав, студенти
и докторанти, разпределени по регламентирани квоти.
33

Ректор – избран с таен пряк избор от членовете на ОС.
Органите за управление на факултетите са Общо събрание, Факултетен съвет и
Декан. В структурата на факултетите влизат катедри и клинични центрове. (фигура 3).
3.1.1.1. Нормативни актове
Мисията, политиката, структурата и функциите на органите за управление и
съответните вътрешни правилници на основните, обслужващите и спомагателните звена на
МУ-София се осъществяват на основание:





ЗВО, Закона за здравето, Закона за развитието на академичния състав;
Кодекса на труда, Закона за лечебните заведения, Закона за защита на личните данни, Закона
за кредитиране на студенти и докторанти, Наредбата на Министерството на
здравеопазването за СДО;
Правилник за устройството и дейността на МУ– София;
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София.

3.1.1.2. Организационни разпоредби
С оглед осигуряването на устойчиво развитие на МУ-София, ефективността и
дейността на изградената организационно-функционална структура за управление,
вътрешните нормативни актове и организационни разпоредби се прилагат, обсъждат
периодично, променят и привеждат в съответствие с действащата нормативна уредба:
 Правилник за подготовка и организиране на учебната година;





Наредба за прием на кандидат-студенти;
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в Медицински университет – София;
Правилникът за устройството и дейността на МУ – София.

Създадени са всички условия за документиране на основните дейности,
процедури и практики, на стандарти свързани с обучението и научноизследователската
дейност в МУ, които са достъпни в интернет сайта (вж. Приложение 1).
3.1.2. Периодично се обсъжда ефективността на структурите и дейността им с оглед
развитието на ВУ
Ефективността на структурите и дейността им в МУ-София периодично се
обсъждат на катедрени съвети, декански съвети, разширени декански съвети, факултетни
съвети, общи събрания и Академичен съвет.
Изградена е организация със съответните структури и нормативна база за
поддържане и развиване на професионалната квалификация и академична кариера на
преподавателския състав на ОТД.
МУ-София проявява адаптивност към съвременните изискванията като периодично
обсъжда ефективността и дейностите на структурите чрез умело съчетаване на традиции и
иновативност.
3.1.2.1. Анализи на състоянието на ВУ и обосновани предложения във вид на различни
политики за неговото усъвършенстване и развитие
Ежегодно на ниво Университет и факултети се провеждат годишни отчетни
събрания, където се приемат
нови предложения или корекции в цялостната
научноизследователска и учебно-преподавателска дейност на МУ и основните структури.
Анализите за състоянието на структурите и набелязване на мерки за тяхното
усъвършенстване и развитие се правят и приемат на следните академични форуми:
1. Общо събрание – чрез разделите „Отчет за дейността на ръководството”, „Основните
насоки за работа в учебното заведение”, както и „Стратегия за бъдещото му развитие” в
отчетните доклади при избор на Ректор, Декан, Председател на Общото събрание;
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2. Академичен/Факултетен съвет – анализи по основните направления, функции,
структурно, кадрово, финансово
обезпечаване на учебно-преподавателската и
научноизследователската дейност на Университета;
3. Катедрени съвети – обсъждат научната и преподавателска дейност в катедрите, учебните
планове и програми, научни направления, качеството на академичното развитие и др.;
4. Научен съвет – обсъжда доклади и научни разработки от интердисциплинарен или тясно
фундаментален характер, изказва становище по тях и предлага възможности за промяна
на изследванията или за осъвременяване на използваните методики и подходи, както и
осъвременяване на технологичните диагностични и лечебни възможности.

Ръководството на МУ - София следва ясна политика за развитие на Университета
чрез реализиране на действия в няколко посоки:
 Подобряване на квалификацията на преподавателския състав;
 Оптимизиране на учебния и научния процес чрез модернизиране на материалнотехническата база и усъвършенстване на дидактическите знания и умения на
академичния състав;

 Набелязване и реализиране на действия насочени към устойчиво развитие на Университета.
Заключение по критерий 3.1. В МУ-София е изградена организация за ръководство на
образователната и научна дейност. Разработена е вътрешнонормативна документация за
устройството и дейността на Университета.
Критерий 3.2. ВУ осигурява професионалното равнище, квалификацията и развитието
на академичния състав
3.2.1. Изградена е организация (структури и нормативна база) за поддържане и
развиване на професионалната квалификация и академичната кариера на
преподавателския състав на основен трудов договор.
Кадровата политика в МУ-София се провежда в съответствие със законовите
изисквания за подбор и развитие на академичния състав. Преподавателите в Университета
изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната си характеристика и утвърдения
индивидуален план за дейността си; съблюдават професионалната и научната етика; не
провеждат политическа или религиозна дейност; спазват правилниците и нормативните
документи за развитието на академичния състав на МУ.
В МУ - София е създадена организация и съответни структури за поддържане и
развитие на професионалната квалификация и академична кариера на академичния състав.
Отдел СДО към Ректората на МУ-София е основна организационна структура за
професионална квалификация и специализация. Той е на пряко подчинение и ръководство от
Зам. ректор. Неговите функции са:
 Организира по образователни нива и квалификационни степени специализациите и



преквалификациите на академичния състав;
Осигурява връзката с клиничните бази;
Регулира и контролира графика на обучение по отделните образователни системи и модули.

Базите за обучение са университетските клиники, центрове, факултети, филиали,
където се провежда специализацията и квалификацията.
Отдел „Научноизследователска дейност” към Ректората на МУ-София е на пряко
подчинение и ръководство от Зам. ректор по НИД. Неговите функции са:
 Организира и ръководи научноизследователската дейност;
 Създава вътрешно-нормативна база, чрез която се регламентират правилата за професионално



развитие и растеж;
Изработва и регламентира условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академичните длъжности (асистент, гл.асистент, доцент и професор);
Организира и контролира работата със структурните звена и стимулира към разработване на
научноизследователски проекти на вътреуниверситетско, национално и международно ниво;
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Издава Сборник с резултатите и оценките от направените проучвания, както и публикациите
на академичния състав.

3.2.1.1. Установен ред за развитие на професионалната квалификация и академичната
кариера на преподавателите на ОТД във ВУ
В МУ–София има установен ред за развитие на професионалната квалификация и
академичната кариера на преподавателския състав, отразен в множество разработени
документи: Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в
Република България; Правилник за устройството и дейността на МУ- София.; Правилник за
устройството и дейността на факултетите и съответстващите звена; Правилник за
подготовка и провеждане на учебната година; Правилник за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ– София;
Наредба № 34/29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
Длъжностни характеристики на академичния състав на МУ– София. Спазват се и всички
други законови изисквания, а документите за професионалната квалификация и развитие са
оповестени на официалния сайт на МУ – София.
3.2.1.2.Кариерното развитие на преподавателя на ОТД във ВУ е неразделна част от
неговия статут и е публично достъпно.
В МУ-София се осъществява успешна политика за научното израстване на
академичния състав. Доказателство затова е структурата на преподавателския състав на
Университета (таблица 15).
Таблица 15.

Преподаватели на ОТД
Хабилитирани
Професори
Доценти
Нехабилитирани
Гл. асистенти
Асистенти
Преподаватели

Академичен състав на МУ-София
2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г
1096
1168
1229
1263
1272
265
295
328
357
365
65
73
81
89
85
200
222
247
268
280
831
873
901
906
907
603
639
660
693
561
200
204
205
152
292
28
30
36
61
54

2011 г
1215
364
84
280
851
616
182
52

2012 г
1257
416
116
300
841
537
250
54

Общият брой преподаватели в МУ-София е нараснал за периода 2006-2012 година с
18,92%. Броят на хабилитираните преподаватели е повишен с 56,98%, като на професорите
е повишен с 78,46% и на доцентите с 35,13%. През 2012 година в МУ-София има 4
академици и 3 член кореспонденти. Броят на хабилитираните преподаватели с научната
степен “доктор на науките” е 78, а на нехабилитираните преподаватели с ОНС “доктор” е
66. Средната възраст на професорите е 62 години, а на доцентите – 55 години.
Броят на нехабилитираните преподаватели през акредитационния период е нараснал
от 831 на 841. Средната възраст на главните асистенти е 51 години, а на асистентите – 37
години.
Нарастването броят на хабилитираните преподаватели е довело до повишение на
относителния дял на хабилитираните преподаватели на ОТД (таблица 16).
Таблица 16. Процентно съотношение на хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели за периода 2006-2012 година
Хабилитирани
преподаватели, %
Нехабилитирани
преподаватели, %

2006 г

2007

2008 г

2009

2010

2011

2012

24,2

25,3

26,7

28,3

28,7

30,0

33,1

75,8

74,7

73,3

71,7

71,3

70,0

66,9
36

В МУ–София 97% от лекционните курсове се провеждат от хабилитирани
преподаватели на основен трудов договор, при изискване на ЗВО за не по-малко от 70%.
3.2.2. Осигурен е нормативният минимум от хабилитирани преподаватели на ОТД.
3.2.2.1. Хабилитирани преподаватели на първи ОТД
Образователният процес в МУ-София е осигурен във висока степен от хабилитирани
преподаватели на първи ОТД. Делът на хабилитираните преподаватели на първи основен
трудов договор е 99,2%.
Таблица 17.
Основно Годин
звено
а
МФ
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ФДМ
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ФФ
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ФОЗ
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ДЕОСС
2012
2011
2010
2009
Филиал
2012
Враца
2011
2010
2009
2008
2007
2006
МК
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Преподаватели на първи ОТД по основни звена
Хабилитирани
Нехабилитирани
преподаватели
преподаватели
87проф. + 213доц. = 300
418 гл.ас.+ 193ас.= 611
61проф. + 200доц. = 261
492 гл.ас.+ 134ас.= 626
70проф. + 206доц. = 276
465 гл.ас.+ 214ас.= 679
72проф. + 205доц. = 277
555 гл.ас.+ 82ас.= 637
64проф. + 195доц. = 277
522 гл.ас.+ 157ас.= 679
58проф. + 184доц. = 242
514 гл.ас.+ 149ас.= 633
51проф. + 167доц. = 218
489 гл.ас.+ 151ас.= 640
5проф. + 22доц. = 27
69 гл.ас.+ 22ас.= 91
5проф. + 18доц. = 23
74 гл.ас.+ 22ас.= 96
5проф. + 17доц. = 22
47 гл.ас.+ 50ас.= 97
6проф. + 20доц. = 26
76 гл.ас.+ 26ас.= 102
7проф. + 16доц. = 23
82 гл.ас.+ 23ас.= 105
5проф. + 14доц. = 19
76 гл.ас.+ 27ас.= 103
5проф. + 12доц. = 17
69 гл.ас.+ 22ас.= 91
12проф. + 21доц. = 33
33 гл.ас.+ 4ас.= 37
6проф. + 22доц. = 28
39 гл.ас.+ 4ас.= 43
5проф. + 23доц. = 28
38 гл.ас.+ 10ас.= 48
5проф. + 23доц. = 28
43 гл.ас.+ 12ас.= 55
5проф. + 22доц. = 27
42 гл.ас.+ 7ас.= 49
5проф. + 14доц. = 19
37 гл.ас.+ 8ас.= 45
5проф. + 12доц. = 17
35 гл.ас.+ 9ас.= 44
9проф. + 30доц. = 39
14 гл.ас.+ 29ас.= 43
10проф. + 26доц. = 36
8 гл.ас.+ 19ас.= 27
4проф. + 22доц. = 26
9 гл.ас.+ 15ас.= 24
6проф. + 18доц. = 24
19 гл.ас.+ 32ас.= 51
5проф. + 14доц. = 19
14 гл.ас.+ 18ас.= 32
5проф. + 10доц. = 15
12 гл.ас.+ 20ас.= 32
4проф. + 9доц. = 13
10 гл.ас.+ 18ас.= 28
3 доц.
гл.ас.+ 22преп..= 23
3 доц.
2 гл.ас.+ 21преп..= 23
2 доц.
1гл.ас.+ 22преп..= 23
28 преподаватели
2проф. + 5доц. = 7
1ас. + 11препод.=12
2проф. + 5доц. = 7
3ас. + 8препод.=11
1проф. + 3доц. = 4
1гл.ас. + 12препод.=13
15 преподаватели
15 преподаватели
12 преподаватели
10 преподаватели
1проф. + 6 доц. = 7
2гл.ас.+1ас.+21преп.=24
6 доц.
1гл.ас.+1ас.+23преп.=25
7 доц.
3ас.+20преп.=23
2 доц.
18 преподаватели
21 преподаватели
18 преподаватели
18 преподаватели

Общо
911
887
955
914
938
905
858
118
119
119
128
128
122
108
70
71
76
83
76
63
61
82
63
50
75
51
47
41
26
26
25
28
19
18
17
15
15
12
10
31
31
30
20
21
18
18
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3.2.2.2. Хабилитирани преподаватели в МУ-София на втори ОТД
Хабилитираните преподаватели на втори ОТД за 2012 година са 3. Средната им
възраст и 63 години (таблица 18).
Таблица 18.
длъжност
Професор
Доцент
Асистент
Преподавател
общо

Академичен състав на втори ОТД
Брой
преподаватели
с ОНС “доктор”
1
1
2
2
2
2
7
3

ПКЗС и ЕГ смятат, че МУ-София е осигурил численост на хабилитирани
преподаватели, която далеч надвишава нормативния минимум. Осигуреността на
лекционните курсове с хабилитирани преподаватели на ОТД е в пълно съответствие със
ЗВО.
3.2.3. Осигурена е приемственост на преподавателския състав, включително чрез
обучаване на докторанти и специализанти
Изграждането на преподавателския състав е процес, при който приемствеността е
задължителна. Тя е свързана с поддържането и развитието на професионалната
квалификация и академичната кариера на преподавателите. Значението на докторантурата
като форма за подготовка на високо квалифицирани специалисти за научноизследователска и педагогическа работа, както и за нуждите на управлението, е залегнало в
Правилника за учебната дейност. Обучението за придобиване на специалност се извършва
в съответствие с нормативните документи за СДО на МЗ.
Основни мерки за подобряване на кадровото обезпечаване на преподаватели,
прилагани в МУ-София са:
 насочване на студенти с повишен интерес още от студентската скамейка към научна, а в




последствие към преподавателска работа;
разширяване на кръжочната дейност;
създаване на условия за постепенно изграждане на преподавателите от кръжочници към
дипломанти и преподаватели;
съдействие от страна на ръководството на МУ при разработване на докторантури, както и
разкриване на процедури за хабилитации.


3.2.3.1. Докторанти и специализанти във ВУ
В МУ-София е изградена много добра система за обучение на докторанти.
Организацията се осъществяват от отдел „Наука” и от Зам. ректора и Зам. деканите по
научната дейност в съответните факултети съгласно Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София.
Обучението на докторантите се провежда по индивидуален учебен план. Той се
разработва съвместно с научния ръководител на докторанта, като се използва схема, която
включва три части:
- Административна информация;
- Учебна дейност – включваща разпределението по дати и периоди на различни учебни
дейности и курсове за тригодишния период на докторантурата. В МУ - София се организират
курсове за докторанти по медицинска статистика, разработване на научно изследване и
дисертационен труд, изработване на библиографска справка, работа с информационни бази данни в
интернет и др.;
-Научноизследователска дейност – включваща тема, анотация и планиране на
разработването на дисертационния труд за тригодишния срок на докторантурата, кандидатски
минимум. Всеки докторант се зачислява за тригодишна специализация по съответната специалност
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по индивидуален план за теоретична подготовка, норматив за практична работа и държавен изпит за
придобиване на специалност. За контрол на процеса на обучение на докторантите през тригодишния
период на докторантурата се попълва атестационна карта за извършената дейност по индивидуалния
учебен план. Докторантите посещават студентски упражнения и лекции, курсове за специализация
със съответните сертификати. Научното ръководство на докторантите се осъществява от утвърдени
и водещи в съответната област преподавател. Темите на докторантурите са свързани със съвременни
и актуални проблеми на медицинската наука и практика. Изпълнението на индивидуалните
програми се контролира периодично от научния ръководител и един път годишно на заседания на
Катедрен и на Факултетен съвет.

За периода 2006-2012 година са защитени 254 дисертации за ОНС “доктор” на
докторанти, които са се реализирали като академичен състав на МУ-София. От тях 71
докторанти са в редовна форма на обучение, 23 в задочна и 160 – на самостоятелна
подготовка.
Обучението на специализантите е съобразено с Наредба № 34 за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването.
Специалност се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно
положен теоретичен и практически изпит пред държавна изпитна комисия. Броят на
специализантите в периода 2006 – 2012 г. е 2107.
Налице е тенденция за понижение броят на обучаващите се специализанти във всички
структури на МУ, резултат от понижението на специализиращите в страната. Секторите по
СДО към МУ/факултетите организират, координират и регистрират отделни етапи от
обучението на специализантите със следните приоритети:
-

Създаване на условия за развитие на младите научни кадри, получили образователна
степен магистър
Овладяване и използване на съвременни технологии и методи на научното изследване,
изучаване на научните постижения у нас и в чужбина
Създаване условия за усъвършенстване на езиковата подготовка и фундаменталните
познания в гранични области;
Създаване на резервен потенциал от млади научни работници като бъдещи
преподаватели в МУ.

Заключение по критерий 3.2. В МУ-София е създадена организация за развитие и
повишаване на професионалната квалификация и академичната кариера на академичния
състав. През отчетния период е нараснал броят на преподавателския състав, като се е
увеличил броят и относителният дял на хабилитираните преподаватели. Осигурено е
обучението на докторанти и специализанти.
3.3.1. Изградена е и се усъвършенства материално-техническата база за обучение и
изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ
3.3.1.1. Изграденост на собствена материално-техническа база
В МУ-София е създадена организация за обслужване на учебно-преподавателската и
научноизследователската дейности чрез осигуряване на технически средства за обучение и
клинична база.
Болнична база. Обучението на студентите по медицина, медицинска рехабилитация и
ерготерапия, дентална медицина и фармация (в клиничните дисциплини) и специалисти по
здравни грижи се осъществява на базата на 11 университетски болници. Налице е
достатъчна леглова база с приемно-консултативни, спешни и специализирани кабинети;
учебни зали и кабинети, аудитории, лекционни зали, бибилиотечни центрове и мощна
диагностична апаратура за най-съвременната образна диагностика чрез ядрено-магнитния
резонанс, позитронно-емисионна томография, ехография, компютърна томография,
литотриптери, гама-камери, анестезиологична апаратура, лабораторни техники за класическа
цитогенетика, фенотипизация и молекулярно-генетичен анализ, даващи възможност за
диагностика на молекулярно ниво.
ФДМ има собствена сграда с 12 предклинични зали със 104 работни места на площ
2
480 м и 25 клинични зали с 234 работни места на площ 3863 м2, 13 семинарни зали с 172
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работни места на площ 438 м2, 4 технически зали с 51 работни места на площ 249м2 и други
зали и кабинети свързани с учебния процес на площ 707 м2
Фармацевтичният факултет има обща площ 2020 кв.м. Разполага с 2 аудитории с 300
места, 61 лаборатории (учебни, научни, компютърни) с 510 места. На 100 студенти се падат
по 202 кв.м. учебна площ.
Във ФОЗ аудиторната площ за учебна заетост за 1 студент (средно приравнен брой) е
12,4 кв.м., броят работни места за аудиторна работа е 8,6, а на един преподавател на ОТД се
полага по 4,5 кв.м.
В МК „Й Филаретова” аудиторната и лабораторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1
студент (средно приравнен брой) е 8,4 кв.м. Разполага с 9 учебни зали, 22 лаборатории,
кабинети и компютърни зали. Броят работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100
студенти (средно приравнен брой) е 94 работни места.
Филиал- Враца разполага с 6 учебни зали, 3 кабинета и 7 специализирани кабинети за
обучение по сестрински и акушерски грижи. На 1 студент са пада около 4 кв. м аудиторна и
учебна заетост.
3.3.2. Изградена е и се усъвършенства информационната база за обучение и
изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ
3.3.2.1. Изграденост на информационната база във ВУ
Библиотечни фондове. Централната медицинска библиотека (ЦМБ) е най-старата и
най-богата за медицинска литература. В структурата й са включени Библиотечноинформационен комплекс, Отдел научна медицинска информация, Отдел по учебна и научна
документация и Студия за учебни и научни филми. Тя има статут на самостоятелно
юридическо лице и получава годишна издръжка от 22 670 лв. ЦМБ разполага с научна
читалня с 32 места, студентска с 35 места, компютърна зала с 20 места, условия за
мултимедийно обучение, книгохранилища, библиотечно обзавеждане,
компютърна и
копирна техника, локална компютърна мрежа с 26 автоматизирани работни места, съвременен
софтуер за цялостна автоматизация, автоматизиран каталог на книги, дисертации и
периодични издания, база данни на публикациите на преподавателите от МУ, които са
достъпни и чрез Internet, 40 мултимедийни продукта на CD ROM, 133 видеофилма по
различните медицински специалности. На свободен достъп са основните автоматизирани
медицински бази данни - Medline, CCIS, PROQUEST, EBSCO. За осигуряване на пълно
текстов достъп до електронни списания, ЦМБ има осъществен безплатен абонамент с МОН за
Science direct, Scopus, Web of knowledge. От 2010 г. в Централна медицинска библиотека се
изгражда репозиториум със софтуерен продукт за дигитални публикации (книги, статии,
лекции, презентации и други научни и образователни материали за свободно разпространение
в глобалната мрежа), перманентна актуализация и запазено авторско право. ЦМБ издава 21
периодични медицински, 17 реферативни и 6 съвместни с научни медицински дружества
издания
Библиотечният фонд съдържа 500 422 тома медицинска литература. Годишно се
доставят около 900 тома нови книги, получават се 445 заглавия периодични медицински
издания, поддържа се книгообмен с 68 чуждестранни библиотеки и научни институти,
годишно се извършват около 1200 тематични и цитатни справки от автоматизираните бази
данни - MEDLINE, CCIS, PROQUEST, EBSCO и традиционните източници, 72 000 копирни
копия годишно, регистрирани са 2400 читатели.
Библиотеката в ФДМ разполага с 2 читални с 45 читателски места, библиотеката на
ФФ - с 24 читателски места, библиотеката в МК “Йорданка Филаретова” - читалня с 30 места
и Филиал-Враца – читалня с 20 места.
ЦМБ заедно с останалите библиотечни бази на другите структурни звена е в състояние
да удовлетвори информационните потребности за учебната, научната и лечебната дейност
чрез изчерпателни тематични и информационни справки, предоставяне на литература или на
отделни публикации от световни медицински източници.
В отдел “Учебна и научна документация” към ЦМБ и Студията за учебни и научни
филми се извършва фото-, видео- и аудиодокументална дейност, необходима за учебната и
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научната
работа на университета. Въведени са съвременни фотографски, звукозаписни
методи и компютърна обработка на образи. Осигурява се онагледяване на лекциите с
диапозитиви и мултимедии.
Електронни комуникации. В МУ-София е изградена и функционира университетска
компютърна мрежа, който осигурява бърза връзка между звената и с Internet.
През отчетния период административното обслужване на българските и чуждестранни
студенти, докторанти и специализанти е изцяло компютъризирано с наличие на софтуер с
учебни и други информационни материали, достъпни за студентите и преподавателите.
Наличен е безжичен интернет.
За онагледяване на лекциите, семинарите, упражненията в аудиториите на МУ-София
се използуват оптимален брой мултимедийни прожектора, компютри с дискови устройства,
диапроектори, шрайб-проектори и видеокамери, киномашини. Изградена е видеотелевизионна мрежа за наблюдаване на оперативни интервенции .
Компютърни зали. МФ разполага с 5 учебни компютърни зали - 3 компютърни зали
в катедрата Социална медицина и здравен мениджмънт, 1 компютърна зала в Предклиничния
учебен център и 1 зала в Клиничния център по ендокринология и гериатрия Компютърната
зала в Предклиничния център “Джон Атанасов” разполага с 13 терминала от мрежата на
Факултета и е предназначена за работа на студентите в Интернет. Други 22 работни места,
предоставящи връзки с Интернет се намират в Централната медицинска библиотека.
Общият брой на компютрите във ФДМ е 174, във ФФ - 136, ФОЗ – 85, Филиал- Враца
-22, МК– 67.
Заключение по критерий 3.3. В МУ- София има изградена модерна материално-техническа
база, която непрекъснато се разширява и усъвършенства. Информационното осигуряване е
на високо ниво чрез Централната медицинска библиотека и нейните филиали и
електронните комуникации във всички дейности на Университета.

Обобщение по Сфера 3. Управление на ВУ
МУ-София има изградена цялостна организация за ръководство и управление на
образованието и научната дейност, основано на държавни и ведомствени нормативни
документи. Те са отразени и застъпени в Правилника за устройство и дейността на МУ,
където се уреждат всички условия за законосъобразност и документиране на основните
процедури и практики, свързани с обучението и научноизследователската дейност –
хабилитации, защити на докторски дисертации, разработване на програми и отразяване на
постигнатите резултати. Числеността на хабилитирания академичен състав в МУ-София
далеч надвишава нормативния минимум. Той покрива над 97% от лекционните курсове.
Изградена е ефективна организация за развитие и за повишаване на професионалната
квалификация на академичния състав. Изградена е модерна материално-техническа база,
която непрекъснато се усъвършенства. Клиничната база от 11 университетски болници
отговаря на съвременните изисквания за обучение на студенти, докторанти и
специализанти. Чрез емблематичната за медицинските специалисти Централна медицинска
библиотека и нейните филиали и електронните комуникации във всички дейности на
Университета се осигурява висококачествено информационно обслужване.
СФЕРА 4: КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТ НА ВУ
Критерий 4.1. Новаторски практики във ВУ
МУ – София е най-старият и най-авторитетният медицински, академичен и иновативен
център за подготовка на специалисти за нуждите на медицинската наука и здравеопазването в
Република България, който умело съчетава традиции с новаторски практики. Знакови в
публичното пространство са имената на авторитетните университетски болници:
“Александровска”, “Света Екатерина”, “Царица Йоанна”, “Майчин дом” и др.
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Значителен е приносът на Университета в осъществяване на национални
стратегически задачи в областта на медицинското образование и наука.
МУ-София провежда обучение, съпоставимо с високите международни
стандарти и подготвя своите студенти за работа в силно конкурентна среда.
В отговор на обществените потребности е създаването на Факултета по обществено
здраве - модерна формация за въвеждане на специфичната управленска наука чрез
създаване на управленски кадри в условията на здравна реформа и европейска ориентация.
МУ-София е с традиции в грантовото финансиране на научните изследвания с
непрекъснато увеличаващо се участие на екипи от структурите на Университета. По
абсолютна стойност средствата, привлечени по национални проекти, надвишават 2 пъти
държавната субсидия Университетът участва в мащабни проекти, финансирани от
организации извън Европейската комисия: НАТО, Националните институти по здраве на
САЩ, Световната банка.
В последните години Асоциацията на студентите медици в България с помощта на
ръководствата на Медицинския факултет и на Медицинския университет, замени
традиционните ежегодни национални студентски научни сесии с организирането на
Международни конгреси по медицински науки за студенти и млади лекари. Съобразените
учебни програми с изискванията на Европейската общност са в основата на значимия научен
и професионален обмен със страните на Европа, Азия и Америка
МУ-София отстоява позицията на регионален лидер в областта на координиране на
международните програми и проекти за Югоизточна Европа. МУ е национален
координатор по тематичната програма “Качество на живота и управление на жизнените
ресурси” по Пета рамкова програма и по “Науки за живота, геномика и биотехнология за
здраве” – Шеста рамкова програма.
4.1.1. Политика на нововъведения
Политиката на нововъведения, която следва МУ-София е отразена в от следните
резултати:
1. Според класацията на Института за национална политика, обявена през месец април 2010
година, МУ-София е водещ университет за прием на студенти и реализация на завършилите
у нас. През акредитационния период броят на приетите и студенти се е увеличил с 63%.
2. МУ– София е на първо място в България по всички професионални направления сред
медицинските университети в страната /според проведения Рейтинг на висшите училища в
България през 2010 година/.
3. Разкрити са нови специалности и образователно квалификационни степени (ОКС):
 Трудова медицина – ОКС „Магистър” ;
 Медицински рехабилитатор – ерготерапевт - ОКС „Магистър”;
 Медицинска козметика – ОКС „Професионален бакалавър”;
 Медико-социални грижи - ОКС „ Професионален бакалавър”.

4. Със съдействието на Европейската комисия и финансиране от Национален фонд “Научни
изследвания“ към МОН с цел повишаване на изследователския капацитет започва да
функционира MOLECULAR MEDICINE CENTRE - Центърът по молекулна медицина (ЦММ),
прераснал в Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни
изследвания. Този изследователски комплекс ще повиши капацитета за фундаментални,
клинични и приложни изследвания.
5. МУ–София е включен в два от седемте български национални научноизследователски
комплекса от Националната пътна карта за научна инфраструктура, приета от МС през
септември 2010г.: “Биобанкирането и биомолекулярните ресурси” и „Български
суперкомпютърен център: високопроизводителна инфраструктура за компютърно
моделиране, симулации и изследвания с приложение в промишлеността, медицината,
фармацията, енергетиката, транспорта, финансите и околната среда”.
6. МУ-София е първият от медицинските университети в страната, който започна и
реализира изграждането на Център за кариерно развитие през 2008 година.
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7. Създаден е Регистър за студентско кредитиране през м. септември 2010 г. в отдел
„Студентско образование” към Ректората на МУ-София.
8. Изградена е и функционира университетска компютърна мрежа с бърза връзка с Internet.
9. Създаден е Клуб на дипломанта с решение на Студентски съвет .
10. Обновена е студентската база – изцяло са обновени, реконструирани и модернизирани
трите студентски стола.
11. В МУ - София функционира първият в страната електронен репозиториум за дигитални
публикации (книги, статии, лекции, презентации и други научни и образователни
материали).
12. Оптимизирана е модулната система за обучение от четвърти курс по специалност
„Медицина”:





От учебната 2005/06г. е въведен задължителен преддипломен стаж по “Спешна медицина”;
От учебната 2009/10 г е въведена нова дисциплина / в модула по хирургия / „Неврохирургия”;
Обособени са две нови катедри – „Здравни грижи” и „Трудова медицина”;
Единствено Филиал – Враца е база за обучение на следните следдипломни специализации:
Сестра за социални дейности и Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене;
От учебната 2006/07 г. е въведен Учебен план за придобиване на втора магистърска степен по
специалността „МЕДИЦИНА” след завършена на ОКС „магистър” по специалността
„ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” със срок на обучение 3 години.



13. В учебните зали е осигурено ползването на мултимедийни продукти.
14. В МФ е реализирана първа за страната електронна анкетна социална мрежа – българска
и английска версия, която създава реални и съвременни условия за комуникация и обратна
връзка между студентите и ръководството на МФ http://lumina.medfac.acad.bg.
15. От 2010 г. Централната медицинска библиотека провежда курс за студенти, докторанти
и специализанти на тема: „Основи на информационната грамотност. Биомедицинска
информация – потребителски стратегии за издирване, обработка и използване”. ЦМБ
осигурява дистанционен достъп чрез използване на институционални и индивидуални
пароли.
4.1.1.1. Представяне на иновационни резултати
За представянето на иновационните резултати в МУ-София:












създадена е и се поддържа автоматизирана бази данни на българската научна медицинска
литература с библиографски данни и резюмета на английски език
създадена е база данни на публикациите на преподавателите от МУ
създадена е компютърната мрежа на библиотеката, така и на 70 компютъра в катедрите,
които са достъпни и чрез Internet
създадени са и текущо се актуализират Web страниците на ЦМБ и на МУ.
информация за финансираните проекти – анотация и резултати, се публикуват в сайта на МУ,
премираните разработки ежегодно се публикуват в научната периодика
научните изяви на студентите и докторантите в МФ–София се отразяват адекватно и в
студентските издания – вестник “In vivо” и списание Премедикус
за участието на студентите в научните изследвания и ежегодните студентски научни
конференции се присъждат кредити, които допълват кредитите от изучаваните дисциплини
по учебен план
изданията на Отдела за научна медицинска информация към ЦМБ на МУ–София са 21
медицински периодични заглавия
изтъкнати специалисти от МУ са гост-лектори, консултанти и оператори в болниците в
страната и в чужбина (в университети във Франция, Белгия, Германия, Великобритания)
организират се кръгли маси и дебати по актуални проблеми на общественото здраве,
здравната политика и управлението на здравеопазването с участието на академичния състав,
студенти, изтъкнати учени от страната и чужбина.

4.1.1.2. Иновационни изследвания
В МУ-София са утвърдени практики за поощряване на иновационни изследвания от
индивидуални до интердисциплинарни групи с постоянен или временен състав. МУ-София
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отделя ежегодно над 1 млн. лв., т.е. значителна част от собствените си приходи за създаване
на т.нар съвременната научна среда - модерна апаратура и оборудване за диагностични,
лечебни и научни цели.
Иновационните изследвания се извършват по линия на научноизследователски
проекти вкл. с чуждестранни партньори, както и в собствената лабораторна база, където са
въведените методики, извършващи се единствено в МУ-София. Като доказателство са
следните данни:






МУ-София и негови изследователи са включени в два от седемте български национални
научноизследователски комплекса „Биобанкирането и биомолекулярните ресурси” и
„Български суперкомпютърен център”
Създаден е Центърът по молекулна медицина
Създадена е База за разработване на научноизследователски проекти в 15 сертифицирани
лаборатории.
Публикувани са значителен брой научни разработки дело на преподавателите, докторантите
и студентите акредитационния период
Значително е участието в научни форуми в страната и чужбина.

4.1.2. Култура на нововъведения
МУ – София е изградил първия репозиториум в страната. В ЦБМ функционира от
2010 г. репозиториум на дигитални публикации (книги, статии, лекции, презентации,
дисертации, работни документи, технически отчети и други научно-бразователни
материали). Репозиториумът е институционален, многопрофилен архив на научни
произведения на академичния състав, служителите и студентите на МУ– София. Чрез
репетиториума се осъществява свободно некомерсиално разпространение на научни
публикации в глобалната мрежа, популяризиране на новостите в българската медицинска
наука и дълготрайно съхранение на електронни документи с
преодоляване на
икономическите препятствия пред издателската дейност. Актуализацията на материалите е
постоянна при пълно запазване на авторското право.
4.1.2.1. Съвременни методи и форми на обучение
През акредитирания период членовете на академичния състав на МУ–София участват
активно във организирането и въвеждането на съвременни методи и форми на обучение.
1.
В отдел “Учебна и научна документация” и Студията за учебни и научни филми към
ЦМБ се извършва фото-, видео- и аудиодокументална дейност, необходима за учебната
и научната работа на Университета. Специализираната студия за учебни и научни
филми изработва по заявка и в тясно сътрудничество с катедрите 6-8 учебни филми
годишно;
2.
Въведени са съвременни фотографски, звукозаписни методи и компютърна обработка
на образи. Осигурява се онагледяване на лекциите с диапозитиви и мултимедии;
3.
Различни нововъведения и нови форми на обучение в зависимост от специфичността
на преподаваната дисциплина са осъществени в 18 катедри и клинични центрове на
МУ-София;
4.
Оптимизиране на учебния процес с директна връзка с Интернет по време на лекциите
и визуализиране на учебния процес с видеофилми;
5.
Използване на компютърна програма за клинична диагностика;
6. Използване на съвременни литератури източници, с което относителният им дял през
последните 5 години в общия обем на литературните източници е много висок;
7. Акцентиране върху иновативни дидактични форми за активизиране на студентите чрез
увеличаване дела на самостоятелната подготовка (курсови работи, участия в семинари,
дискусии по актуални проблеми на здравеопазната практика, изготвяне на бизнес
планове, решаване на казуси, ролеви игри, практическа дейност и др.).
Относителният дял на литературни източници от последните 5 години в общия обем на
литературни източници в произволно избрана програма е от 52 до 67%. Използването на
интерактивни форми на мултимедийни продукти е от 74 до 100%.
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4.1.2.2. Актуалност на предлагания учебен материал
В МУ-София непрекъснато се обновява учебното съдържание чрез ежегодно
актуализиране на учебните програми. В образователния процес се включват както
резултатите от научноизследователската дейност на преподавателите и студентите, така и
нововъведения от световната практика. Всички учебни дисциплини са обезпечени с
учебници и учебни помагала, разработени от преподаватели и авторски колективи на
Университета. Преподавателският състав анализира и обновя учебните планове, програми и
съдържание, разработват се и се въвеждат нови интерактивни методи на подготовка.
Обновяването на учебния материал и неговата актуализация се извършва по няколко
направления:









Студентите по фармация имат възможност още по време на обучение си да провеждат
допълнителна специализация чрез факултативно обучение по Промишлена фармация (5
дисциплини с 225 часа лекции и упражнения) и Клинична фармация (6 дисциплини с 480 часа
лекции и упражнения).
За студентите по фармация са въведени нови задължителни дисциплини, след доказани научни
постижения на преподавателите – Фармакоикономика, Фармацевтични грижи;
Въведени са
на нови избираеми дисциплини след доказани научни постижения на
преподавателите – Наркомании, Добавки към храненето, Фармакоепидемиология, Козметика,
Лекарствен дизайн и др.
С помощта на гост-консултанти от ЕС във ФФ се изработват учебен план и програми,
съизмерими с европейските стандарти
Актуализирани са учебните програми за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на
ОКС „Бакалавър” за 2010/2011 г. в съответствие с новите ЕДИ
Въведена е нова магистърска програма “Трудова медицина – здраве, безопасност,
работоспособност” за магистри – лекари
Разработени са нови тематични курсове за следдипломно обучение на медицински и
немедицински специалисти.

Дял на учебните курсове, създадени през последните 3 години по отношение на
общото количество курсове в произволно избрани програми е средно за МУ над 60%.
Заключение по критерий 4.1. В МУ-София се прилагат много иновативни практики в
учебния процес, което спомага за развитието на научните изследвания. Политиката на
нововъведения през акредитационния период се отличава с успешни новаторски практики и
използване на различни форми за разпространение на резултатите от
научноизследователската дейност. Резултатите от НИД намират приложение в учебния
процес при актуализиране на учебните програми и на учебните дисциплини в учебните
планове.
Критерий 4.2. Контакт на ВУ с неговата среда
В съответствие със съвременните европейски и световни тенденции и стремежа на
МУ-София за утвърждаването му като образователен и научноизследователски център на
европейско ниво се поддържат образователни и научноизследователски контакти с
медицинските университети в страната и чужбина.
4.2.1. Изучаване на конкурентната среда на МУ-София
Един от критериите за конкурентноспособност на МУ-София и структурните му звена е
постоянно поддържаният интерес към специалностите, по които се провежда обучение в
Университета.
За отчетния период броят на приетите български студенти се е увеличил с 50%.
Благодарение на активната организация, създадена от ръководството на Университета,
значително е увеличен броят на чуждестранните студенти – с 130%. Дипломирани са над
3000 български и чуждестранни студенти от всички специалности.
За учебната 2012/2013 г. в МУ-София се обучават 7503 студенти, от които 1434
чуждестранни студенти от 48 държави.
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Таблица 19. Брой кандидати първо желание за МУ - София по специалности
Специалности
7.1 Медицина
7.2 Дентална медицина
7.3 Фармация
7.4 Обществено здраве
Обществено здраве и здравен
мениджмънт- магистър (м)
Обществено здраве и здравен
мениджмънт - бакалавър (б)
Управление здравни грижи- м
Управление здравни грижи - б
Медицински рехабилитатор,
ерготерапевт - б

2008

2009

2010

2011

2012

672
399
422

689
368
351

636
338
388

664
335
393

836
397
364

160

115

246

74

187
93

130
90
130

160
70
130

149
115
117

93
72
88

83
104

56

58

44

51

37

187
44
0
0
39
31
138
134
197

210
76
0
0
62
41
125
139
146

217
87
110
30
66
59
135
141
139

156
66
98
15
65
68
157
126
148

144
50
109
25
68
65
131
137
186

45
52

54
56

47
54

74
61

7

9

7

12

60
45
7

16

22

13

7.5 Здравни грижи
Мед. сестра - София
Акушерка- София
Мед. сестра- Враца
Акушерка- Враца
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Зъботехник
Рехабилитатор
Помощник- фармацевт
Инспектор по обществено
здраве
Медицинска козметика
Масажист с увредено зрения
Медико-социални грижи

Според обявената през месец април 2010 година класацията на Института за
национална политика, МУ-София е водещ Университет за прием на студенти и реализация
на завършилите у нас. Благодарение на анализа на конкурентната среда с широко
представяне на успехите на университета и неговия рейтинг, кандидатите първо желание за
отделните специалности в МУ-София са не само най-много, но и тази тенденция се запазва
във възходяща прогресия.
През акредитирания период членовете на академичния състав на МУ–София участват
активно в организирането и провеждането на различни научни форуми, чрез които
представят резултатите от реализираната научна дейност, осъществяват контакти с други
висши медицински училища в страната и в чужбина и анализират конкурентните данни.
Така се създават възможности за колаборация при разработването на научни проекти и
собствени предложения за възможностите на МУ- София в учебно-преподавателската и
научноизследователска дейност.
4.2.1.1. Анализ на средата и формиране на адекватна политика на МУ-София
На базата на ежегоден анализ на динамиката на средата МУ-София формира своя
адекватна образователна политика. МУ–София е на първо място в България по всички
професионални направления сред медицинските университети в страната (според
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проведения Рейтинг на висшите училища в България през 2010 година, оповестен в
официалния сайт на МОН и МУ-София).
Създадена е организация за привличане, прием и адаптиране на българските и
чуждестранни студенти и докторанти. Осигуряват се консултации, рекламни материали,
демонстрация на учебни пособия и др.
Университетът поддържа образователни контакти със средните училища за набиране
на кандидати за специалностите, така и с медицински университети в страната и чужбина.
Ежегодно в кандидат-студентските кампании се представят данни за интереса към
специалността в рамките на професионалното направление. Чрез своя сайт МУ-София
създава условия за информиране и ориентиране на кандидат-студентите за възможностите
им в рамките на учебното заведение да се изградят като специалисти. Това се потвърждава
от постоянно високият брой на кандидатите за всички специалности.
За лица с нарушено зрение е създадена единствената за България специалност
„Масажист с увредено зрение”. Тази специалност предизвиква голям интерес и е подходящ
начин за реализация на хората с увредено зрение. За необходимостта от подготвяните в
Медицински колеж професионални бакалаври, особено за специалностите “Рентгенов
лаборант”, “Медицински лаборант” и “Инспектор по обществено здраве” говорят десетките
молби и писма, които се получават от здравни заведения в София и страната.
4.2.2. Контакти с работодателите и с представителите на практиката
В МУ-София е създадена организация за поддържане на контакти и договорни
отношение с работодателите и външни партньори. Прилагат се разнообразни форми за
професионалната реализация на студентите:
1. МУ-София е първият от медицинските университети в страната, който започна
изграждането на Център за кариерно развитие през 2008 година. В Центъра до м.
октомври 2010 г. са регистрирани 753 дипломанти от всички структурни звена на МУСофия. Чрез Центъра се осъществава:








преодоляване на бариерите в комуникацията между академичните среди, студентите и
бизнеса;
ефективното партниране на МУ-София с работодателите за подбор на студентите за
стажантски позиции и работни места – „откриване на правилната позиция за всеки
кандидат и правилния кандидат за всяка позиция”;
регулярно се провежда „Ден на кариерата” - предоставят се обяви за работа,
оповестявани и в сайта на центъра;
срещи, в които участват фирми и студенти от различни специалности с представители
на Агенцията по заетостта и EURES мрежа за насърчаване
и подпомагане на
свободното движение на търсещите работа в рамките на Европейския съюз, с български
и европейски фирми;
поддържане на дълготрайни контакти с всички Университетски болници в страната,
големите софийски болници, звената на Бърза медицинска помощ, Асоциацията на
семейните лекари в България, представителства на международни фармацевтични
компании, с ръководителите на различни структури и звена от системата на
здравеопазването.

2. Възможност за студентско кредитиране и създаване на Регистър за студентско
кредитиране. За учебната 2010/2011 година са регистрирани 130 студенти, от които 101 са
одобрени и им е отпуснат кредит.
4.2.2.1. Познаване на състоянието на пазара на труда
МУ-София изучава състоянието на пазара на труда и тенденциите на промените в него.
Направена анкета през 2010 г показва, че 83% от новозавършващите лекари ще напуснат
България. С цел подпомагане реализацията на младите лекари в България от м. октомври
2011 г. се организират работни срещи „Младият лекар – накъде?” с директори на софийски
болници, семейни лекари, представители на големи фармацевтични компании. Дискутират
се въпросите на специализацията по медицина в България, възможностите за научна кариера
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в Медицинския факултет, докторантури, работа в Бърза помощ, както и професията на
семейния лекар. Тесните контакти на МУ– София с професионално-съсловните организации
дават информация за успешното реализиране в практиката на завършилите лекари по
дентална медицина.
Експерти от ФОЗ провеждат проучвания за потребностите от медицински кадри и
проучват състоянието на пазара на труда и тенденциите на промените в него. Част от
научноизследователската дейност на преподавателите от ФОЗ е насочена към проучване на
актуални въпроси в сферата на здравеопазването и здравния мениджмънт.
4.2.2.2. Познаване на становищата на работодателите
МУ–София поддържа контакти с работодателите за тяхното мнение, относно
обучението и подготовката на медицинските кадри. Интересът от тяхна страна към
възпитаниците на МУ е голям, особено за редките специалности. С развитие на частния
сектор в медицинското обслужване търсенето на професионалисти рязко нараства. Десетки
молби и писма се получават от здравните заведения в София и страната, които доказват
необходимостта от квалифициран персонал.
В процес на изграждане е информационна банка с база данни за новозавършващите
лекари, която ще бъде предоставена на работодателите Заедно с Кариерния център тези две
форми трябва да отговорят на проявения интерес от работодателите и нуждите на пазара. С
цел подпомагане реализацията на младите лекари МУ организира работни срещи за
проблемите и перспективите пред реализацията на младите лекари в България.
4.2.3. Познаване на състоянието на реализацията на завършилите студенти и
докторанти.
4.2.3.1. Сведения за реализацията
Общо професионално ангажирани са 90,5% от новозавършилите студенти по данни на
Кариерния център в МУ :






От МФ – около 60% са специализанти, 18% - ординатори и около 15% работят във
фармацевтични и медицински фирми;
От ФДМ - 70% са професионално ангажирани;
От ФФ – 95% са професионално ангажирани по специалността;
От завършилите медицински сестри и акушерки съответно – 62% и 81% работят по
специалността;
От завършилите зъботехници – 100%.

Създаденият „Клуб на дипломанта” е друга форма за проследяване реализацията на
дипломираните млади кадри.
МФ поддържа системата за обратна връзка със студенти и дипломирани свои
възпитаници по електронен път чрез системата Лумина.
Анализът на проведена анкета при дипломиралите се в МК “Йорданка Филаретова”
през 2010 г. показва:







85% от анкетираните посочват, че лесно са се адаптирали към работната среда;
72% са се реализирали в частни здравни заведения;
50% от работещите са посочили, че обучението е ефективно от гледна точка на
професионалната им дейност;
75% от анкетираните считат за достатъчни теоретичните знания и практически умения
придобити по време на обучението си за успешен професионален старт;
55% посочват, че работата и длъжността, която заемат отговаря на образователната им
степен;
68% от анкетираните смятат, че имат нужда да повишават квалификацията си, като само 10%
са реализирали желанието си и са надградили образователната си степен във ФОЗ. Няма
информация за нереализирали се студенти, завършили МК „Й. Филаретова”-София.
Дипломирали се в МК работят по специалността си и извън страната.
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Заключение по критерий 4.2. МУ-София формира своята образователна политика в
условията на конкурентна среда. Системно се изучава състоянието и тенденциите на
пазара на труда. На базата на данни от Кариерния център на МУ-София и Клуб на
дипломанта ежегодно се анализира реализацията на завършилите студенти.
Критерий 4.3. Национални и международни позиции и възможности на МУ-София
Стратегията за развитие на образователната и научната дейност в съответствие със
съвременните тенденции в науката и здравеопазването, както и постигнатите резултати са в
основата на завоюваните приоритети в национален и международен мащаб на МУ-София:
1. Национални позиции





2.







МУ-София е на първо място сред медицинските университети в страната по всички
професионални направления, според проведения Рейтинг на висшите училища в България
през 2010 година;
Професионалната квалификация на академичния състав на МУ– София е оценена високо в
национален мащаб от ръководните органи на здравеопазването;
Водещи специалисти от МУ са консултанти и оператори в болниците в страната, а като гостлектори изнасят лекции в редица висши училища и научни организации в страната;
Кадрите на МУ заемат ръководни позиции във водещи лечебни заведения в страната или са
национални консултанти или експерти към НЗОК.

Международни позиции
МФ е пълноправен член на 5 международни организации, чиято основна цел е развитие на
медицинското образование: Association for Medical Education in Europe, Association for the
Study of Medical Education, Association of the Medical Schools in Europe, International
Association of Medical Science Educators, Alliance for Continued Medical Education;
В рамките на програма Сократ/Еразмус 15 преподаватели на МУ-София са чели лекции в
университети във Франция, Белгия, Германия, Великобритания, САЩ;
Преподаватели от Университета са членове на 11 чуждестранни академии и дружества;
През акредитационния период академичният състав участва в съвместни образователни
магистърски и докторски програми и международни научни проекти с чуждестранни
партньори;

 Преподавателите от МУ са ръководители или участници в програми по проекти на

ЕС, ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, TEMPUS, PHARE, LEONARDO DA VINCI, WORLD
BANK, WHO, PACT OF STABILITY (PH-SEE), METANET, EU FPs.
4.3.1. Участия на преподаватели, докторанти и студенти
Конкурсно-проектното финансиране на научноизследователски проекти със средства от
бюджета на Университета се въвежда през 1991 година. Системата за конкурсно-проектна
организация в МУ-София функционира при взаимосвързани основни елементи.
На базата на свободна конкуренция и експертна оценка (от СМН) се определят
научните разработки, които да бъдат финансирани със средства от бюджета на висшето
училище. В ежегодния „Грант”, водеща роля имат медико-биологичната област, следвана от
медико-клиничната и медико-социалната област. При конкурса „Млад изследовател”
преобладават проектите от медико-клиничната област със значимо участие на докторанти и
студенти, като една от положителните тенденции е повишеното участието на докторанти основен начин за привличане на средства за разработване на докторантурата.
През 2010 г е направена рейтингова система на висшите училища, в която по
показател „научноизследователски процес” МУ-София е с отлични оценки по всички
параметри и в четирите професионални направления, по които обучава студенти и
докторанти.
Относителният дял на изследователските проекти, в разработването на които са
включени докторанти спрямо общия брой проекти, финансирани от бюджета на МУ–
София е по-голям от 50%.
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Участия на преподаватели на ОТД в национални и международни образователни и
изследователски проекти
1. По-значими национални проекти:








Проект „Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания
(НУКБПИ)” – участват 2 медицински университета, 13 университетски и специализирани
болници с капацитет над 200 преподаватели и млади учени;
Проект „Национален геномен център за социално-значими заболявания”, прераснал в
„Български консорциум по структурна геномика и in silico дизайн на лекарства”;
Проект „Национален център за нови материали UNION”;
Проект „Биобанкирането и биомолекулярните ресурси”;
Проект „Български суперкомпютърен център: високопроизводителна инфраструктура за
компютърно моделиране, симулации и изследвания с приложение в промишлеността,
медицината, фармацията, енергетиката, транспорта, финансите и околната среда”;
По данни в отдел „Наука” на МОН за периода 2008-2010 г са подписани Договори за
финансиране на 38 изследователски проекта;
По абсолютна стойност средствата, привлечени по национални проекти, спечелени от
Национален фонд „Научни изследвания” надвишават 2 пъти държавната субсидия на
университета за научноизследователска дейност.

2. По-значими международни проекти






С Университета „АРИСТОТЕЛИС” – Солун, договор от 09.2010г.;
С ФФ –Харков, договор 05.2009г.-05.2011г.;
С ФДМ– Полтава, договор 05.2009-05.2011г.;
С Университета „ВИКТОР БАБЕС” – Тимишоара, договор от 12.2010г.;
Партньор в Тематичната мрежа MEDINE 2 в Програмата “Учене през целия живот”.

4.3.1.2. Обмен на преподаватели, студенти и докторанти с други ВУ и организации в
чужбина
Студентският международен научен и професионален обмен се осъществява по 2
направления: по програма „Еразъм” и програми за научен и професионален обмен на
студенти, организиран от Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ), която
има договорни отношения с над 30 страни от Европа, Япония, Канада, Бразилия, Индонезия
и др. (вж. Таблица
МУ–София участва в програма ЕРАЗЪМ от 2000-2001 година, когато са сключени 6
двустранни споразумения с университети от ЕС. През акредитационния период броят на
тези споразумения непрекъснато се увеличава и в настоящия момент те са 31 с
университети-партньори от 14 европейски страни. През периода 2006-2012 година 186
студенти от МУ-София са имали възможността да се обучават като Еразъм-студенти.
Съотношението между участвалите студенти по програма Еразъм към общия брой студенти
във Фармацевтичен факултет-София е 1:13.
През акредитационния период 134 специализанти и докторанти от МУ-София са
провели изследванията си или обучението си в университетите в Намюр, Тюбинген, Павия,
Антверпен и Амстердам, САЩ, Япония, Израел. Двадесет и трима преподаватели от
Университета са участвали като лектори в програма Еразъм в университети в Германия,
Белгия, Франция, Италия, Румъния и др. През периода 2006-2012 година 703 членове на
академичния състав на МУ–София са участвали в голям брой научни форуми в чужбина.
През същия период 92 студенти от МУ-София са участвали в международни студентски
научни форуми в чужбина.
4.3.2. Международна активност
Приоритет в международната интеграция на МУ-София (за периода 2006г.-2012 г.) е
участието на преподавателите в разработването и изпълнението на международни
образователни и изследователски проекти в рамките на:
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Пета рамкова програма, финансирана от Европейската комисия;
Шеста рамкова програма, финансирана от Европейската комисия;
Седма рамкова програма, финансирана от Европейската комисия;
Образователна програма „Леонардо да Винчи”;
Образователна програма „ЦЕПУС”;
Проекти по Оперативни програми, финансирани от Европейската комисия;
Проекти, финансирани от международни организации извън Европейската комисия;
Проекти по двустранни междудържавни спогодби;
Други – двустранни и многостранни проекти.

Асоциацията на студентите медици в България/АСМБ/ организира участие на студенти
от МФ в международни обменни програми за студентите по медицина съвместно с IFMSA.
Обменните програми за студенти и докторанти са две – програма по професионален обмен и
програма по научен обмен, с цел връзки между студентите и водещи учени в различни
области на медицинската наука.
През периода са реализирани:







31 договора за съвместна изследователска и научна дейност с международни организации,
със съпътстващи съвместни научни програми;
3 български учени са осъществили съвместна изследователска и научна дейност в други
държави за период над 3 месеца;
Придобити са 2 стипендии за докторанти за стимулиране на научен обмен ;
Осъществени са двустранни споразумения за сътрудничество в областта на науката и
образованието с 5 европейски висши училища;
Отпуснати са 2 докторантски стипендии на франкофонските университети – от 09.2009г до
03.2010г., а 66 докторанти са получили финансиране от Университета;
По линия на програма “Сократес” през периода 2006-2011 година са били на специализация в
чужбина са били 73 студенти.

4.3.2.1. Изградена е организация за поддържане и развитие на сътрудничеството с
други ВУ и организации.
В МУ-София е създадена организация за привличане, прием и адаптиране на
българските и чуждестранни студенти, както и за сътрудничество с други университети в
страната и чужбина. Разработена е Стратегия за асоцииране, развитие и приобщаване на
чуждестранните студенти в МУ–София, приета с решение на Академичен съвет от
27.10.2009 г. Основната цел на стратегията е :
 Сътрудничество и обмяна на студенти и преподаватели в следдипломното и непрекъснато







обучение по обществено здраве;
Консултации, съвети и подкрепа на усъвършенстването и утвърждаването на съвременните
принципи на обучение, разработването на образователни бакалавърски, магистърски и
докторски програми, както и издаването на справочни и рекламни материали, поддържане на
интернет сайт на български и английски език;
Разработване, внедряване и оценка на съвместни учебни пособия и програми на защитена
Интернет – платформа;
Подпомагане на лектори и студенти в участието им в регионални и международни програми
за професионален и научен обмен;
Провеждане на съвместни изследвания и идентифициране на общи приоритети, основани на
дву- и многостранно сътрудничество;
Финасова подкрепа.

4.3.3. Научно обслужване на бизнеса и държавата
В МУ-София са създадени условия за разпространение и внедряване на резултатите от
научноизследователската дейност с научен и приложен характер. Осигурява се адаптивност
към изискванията на държавата и бизнеса, превърната в приоритетно стратегическо
направление. В електронния сайт на Университета и структурните му звена постоянно се
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обновяват с актуална информация и база данни за експертно-консултативната и научната
дейност на академичния състав.
4.3.3.1. Проекти и резултати от научното обслужване на бизнеса и държавата
Осъществени са договори за научното обслужване на бизнеса и държавата от научните
изследователски екипи с външни звена. Основната форма на подобно обслужване е
участието в международни, национални и ведомствени конкурси и социални програми. В
осъществяването на сключените договори по конкурсни проекти е мобилизирана цялата
научно-техническа мощ на МУ, вкл. научни проекти с практическо и приложно значение:
Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, Център
за върхови постижения, Център по молекулярна медицина, Национален геномен център за
социално-значими заболявания, Национален център за суперкомпютърни приложения,
Национален център за нови материали UNION, Национална генетична лаборатория. В тези
звена и 15 сертифицирани лаборатории се разработват проекти и научни продукти с голямо
медико-социално значение и икономическа ефективност:











Проект „Съвременен подход за диагностика и проучване на невромускулните заболявания в
България – прилагане на научните знания в полза на пациента”;
Проект „Клинично и генетично характеризиране на наследствена парциална епилепсия при
големи ромски фамилии”;
Проект „Геномика на пигментната дегенерация на ретината и вродената глаукома”;
Проект “Имуногенетични маркери, свързани с протичането на инфекцията с Хепатит Б”;
Проект „Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото
развитие;
Проект „Оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на
хемодиализа и бъбречно трансплантирани пациенти;
Проект „Нов метод за третиране на патогени на устната кухина с фотодинамично активни
комплекси”;
Проект „Мултидисциплинарен подход за разработване на нов високопроизводителен,
течностен, микросферов „чип” метод за детекция на мутации, свързани с
миелопролиферативни заболявания”;
Проект „Съвременен подход за диагностициране и определяне честотата и генотипнофенотипните корелации при хипофизните и надбъбречните тумори в България”;
Проект “Палиативни грижи”.

През акредитационния период във ФФ са осъществени договори за научно
обслужване на бизнеса и държавата. Сключени са 3 договори с промишлеността за научно
обслужване – с ИАЛ, Софарма и Момина крепост-Велико Търново.
Преподаватели от Университета са търсени като експерти и специалисти от различни
държавни структури и организации при вземането на решения относно държавната
политика и изработването на нормативната уредба в областта на здравеопазването.
Заключение по критерий 4.3. В МУ-София е създадена организация за сътрудничество с
други висши училища, което е в основата на участието на академичния състав в
международни и национални проекти и мобилността на преподаватели, студенти и
докторанти.

Обобщение по Сфера 4. Конкурентноспособност на ВУ
В МУ-София се осъществява политика, свързана с въвеждането на нови практики
при обучението и научноизследователската дейност. Обучението подготвя студентите за
работа в силно конкурентна среда, способни да поемат отговорност, свободно да
преценяват и вземат решения. В Университета се формира адекватна политика, в която
се отчита пазара на труда и възможностите за реализация на завършилите студенти и
докторанти. Създаденият Център за кариерно развитие подпомага тази дейност. МУСофия активно осъществява международна мобилност чрез включване на студенти,
докторанти и преподаватели в международни програми и проекти.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Медицинският университет - София е най-голямото, с най-богата история висше
медицинско училище в страната. Постигнатите високи резултати в качеството на
обучението и научноизследователската дейност утвърждават МУ-София като съвременен
образователен и научен център с висок национален рейтинг и успешно отстояван
международен авторитет в европейското образователно пространство в областта на
медицината и здравеопазването.
ИЗВОДИ
1. Медицинският университет - София провежда обучение в съответствие със своята
мисия, цели и задачи по законите на страната и съвременните изисквания на медицинската
наука. Създадена е организация за разработване и актуализиране на учебната документация.
Има функционираща система за оценяване и поддържане качеството на обучение. При
провеждане на политиката на Университета по отношение на качеството на обучението се
отчита мнението на студентите.
2. В МУ-София се развива на високо ниво научноизследователска дейност. Тя се
осъществява по приоритети съгласно приета „Стратегия за развитие на научните
изследвания”. Чрез конкурсно-проектно финансиране са създадени много добри
възможности за участие на академичния състав в изследователски проекти. Осигурено е
активното включване на докторанти и студенти в научната дейност. Резултатите от
научните изследвания са намерили широк отзвук сред научната общност в страната и
чужбина.
3. В МУ-София има изградена организация за ръководство и управление. Разработени са
необходимите подзаконови нормативни документи, които са публично оповестени.
4. В МУ-София са създадени много добри условия за развитие на академичния състав.
През акредитационния период се отбелязва увеличение на академичния състав, като
значително е увеличението на хабилитираните преподаватели с 57%. В същия период от
академичния състав на МУ-София са избрани 4 академици и 3 член-кореспонденти на БАН.
5. В МУ-София е изградена съвременна модерна материално-техническа база за
учебната и научноизследователска дейност. Осигурени са завидни възможности и свободен
достъп при предоставяне на специализирана медицинска информация чрез библиотечната
мрежа и съвременен софтуер за цялостна автоматизация на дейностите.
6. В МУ-София се изучават потребностите на пазара на труда и се анализира
реализацията на завършилите студенти. Разширява се международната мобилност на
студенти, докторанти и преподаватели.
7. МУ-София повишава своята конкурентноспособност и се утвърждава като предпочитано
място за обучение за български и чуждестранни студенти.
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СИЛНИ СТРАНИ НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ
1.
МУ- София е водещо висше медицинско училище в страната. Има изградена
съвременна образователна система, съчетаваща традициите на националната и
световната наука и практика – въведени стандарти в учебните програми, прилагане на
иновативни практики, възможност за оценка по електронен път на учебния процес,
обратна връзка с обучаващите се. Създадени са много добри условия за кариерното
развитие на студенти и докторанти.
2. Основен елемент в дейността на МУ-София е поддържането на високо качество
на обучението.
3. В МУ - София се следват високи стандарти за научноизследователската дейност.
Научната продукция на академичния състав с активното участие на докторанти и
студенти е значителна по количество и значима по качество, достойно оценена от
световната научна общност.
4. В МУ-София има последователна политика за кариерно развитие на академичния
състав.
5. Модерната
материално-техническа база и осъвременената клинична база
отговарят на всички условия за качествено обучение на студенти, докторанти и
специализанти.
6. Големи възможности и свободен достъп за ползване на специализирана медицинска
информация предоставя Централната медицинска библиотека с нейния библиотечен
фонд, международен обмен, медицински база данни, създаващ се репозиториум,
издателска дейност.
7. МУ-София много активно участва в национални и международни
научноизследователски проекти, с което значително увеличава финансовите си
ресурси.
8. МУ-София осъществява многостранно международно сътрудничество с
образователни и изследователски институции включително и със страни извън
Европейския съюз..
9. Образователната и научната дейност в МУ-София създават условия за успешна
професионална реализация на студенти и докторанти.
ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА МУ-СОФИЯ
Към настоящия момент утвърденият капацитет на МУ-София е 6 500 студенти и
докторанти, даден с решение на Академичния съвет на НАОА от 19.02.2009 г (Протокол
№7).
Сборът от капацитетите на професионалните направления и специалностите от
регулираните професии, определени при приключилите процедури на програмна
акредитация към момента е 7055, т.с. утвърденият капацитет е надхвърлен с 555.
В ход е процедура за изменение на капацитета на специалността от регулираните
професии “медицина” от 1800 на 2500 студенти. Приключила е процедура за оценяване на
Проект за откриване на професионално направление 7.5. Здравни грижи със специалност от
нерегулираните професии “Трудотерапия” с предложение за капацитет от 160 студенти.
В таблицата е представено разпределението на капацитета по професионални
направления и специалности от регулираните професии:
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Професионално
направление

Специалност от
регулираните
Професионален
професии
бакалавър по

Капацитет
Бакалавър

Магистър

Общо

7.1

Медицина

Медицина

1800

1800

7.2.

Дентална
медицина

Дентална
медицина

1200

1200

7.3. Фармация

Фармация

1200

1200

240

870

7.4.

Обществено
здраве

630

7.5. Здравни грижи

90

90
Мед. сестра

740

740

Акушерка

240

240

Мед. лаборант

180

180

Рентгенов
лаборант

105

105

Зъботехник

180

180

Пом. фармацевт

150

150

Инспектор по
общ. здраве

120

120

рехабилитатор

150

150

Масажист с
увредено зрение

30

30

1005

1610

4440

7055

В съответствие с гореизложеното ПКЗС и Експертната група предлагат на
Акредитационния съвет на НАОА да утвърди капацитет на Медицинския университет София от 8 000 студенти и докторанти.
ПРЕПОРЪКИ:

1. В системата за оценка на качеството на обучение да се повиши значението на
вътрешните одити, които чрез протоколи да документират моментния статус от
проверките и предприетите коригиращите действия.
Срок: постоянен, с ежегодно отчитане
2. Във връзка с изисквания на Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности на МУ-София да се въведе
централна структура или структури по основни звена за атестация на академичния
състав, пред които да бъдат защитавани самооценките от първичните атестационни
комисии.
Срок: м. септември 2014 г
проф. д-р Стефчо Горанов, дмн
/ ръководител на ЕГ /

проф. д-р Анна Белчева, дмн
/ наблюдаващ процедурата /

проф. д-р Цветана Кътова, дмн
/ председател на ПКЗС /
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Забележка: С решение на Акредитационния съвет отпада препоръка 2, а
препоръка 1 е преформулирана по следния начин:
В системата за оценка на обучението да се повиши значението на
вътрешните одити.
Срок: постоянен, с ежегодно отчитане
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