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СРЕЩА НА РАБОТОДАТЕЛИ 

И ДИПЛОМАНТИ

ДОБРЕ ДОШЛИ! 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ



СЕ ЯВЯВА В РОЛЯТА НА РАБОТОДАТЕЛ
И ПОТРЕБИТЕЛ НА КАДРИ

МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ -

ПЛЕВЕН



Връзките между МУ – Плевен и

неговите дипломанти са условие за:

 Успешно кариерно развитие и 

професионално удовлетворение на 

медицинските специалисти

 Утвърждаване на добра позиция на

висшето училище в условията на

динамичен пазар на труда в здравния

сектор



ЦЕЛ

 да запознае дипломантите с предлагането на

свободни академични позиции за лекари в

предклиничните и клинични катедри на МУ-

Плевен

 да очертае  насоките на взаимодействие 

между  МУ-Плевен и неговите дипломанти, 

като гаранция за ползотворно и взаимно 

удовлетворяващо сътрудничество



 Основан през 1974 г. като Факултет по 

медицина в структурата на Медицинска

академия – София

 През 1979 г. става автономно висше учебно

заведение с наименование ВМИ – Плевен

 С решение на 39-то Народно събрание от 

02.09.2004 г. е преобразуван в МУ– Плевен

6283 дипломирани лекари 

ИСТОРИЯ



 Медицински университет - Плевен залага

на иновациите в образованието и науката.

 Днес МУ- Плевен е с водещи позиции на 

съвременен образователен и научно-

изследователски център с приоритет в 

развитието на телемедицината и 

въвеждането на авангардните технологии в 

обучението и клиничната практика.



 Разполага с висококвалифициран академичен 

състав и разрастваща се  материална база -

център за научно-изследователска дейност, 

библиотека, собствен издателски център,

модерно оборудвани учебни зали и 

експериментални лаборатории, реновиран

спортен комплекс, студентски общежития

 Провежда обучение по 16 специалности

в 5 професионални направления



ФАКУЛТЕТ

“ФАРМАЦИЯ”

СТРУКТУРА

Капацитет за обучение на 4280 студенти и докторанти



Редица звена изпитват неотложна 

нужда от асистенти поради:

 Увеличаване капацитета на висшето учебно 

заведение

 Нарастващ брой на разкритите и  

акредитирани специалности

 Нарастваща средна възраст на академичния 

състав и броя на преподавателите в 

предпенсионна възраст

 Промени в нормативната заетост на 

преподавателите



Места за позиция „Асистент“ се 

предлагат по следните специалности 

в предклинична база :
 Анатомия, катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“

 Физиология, катедра „Физиология и патофизиология“

 Фармакология, катедра „Фармакология и токсикология“

 Социална медицина, катедра Общественоздравни науки

 Медицина на бедствените ситуации, катедра „Хигиена, 

медицинска екология, професионални заболявания и МБС“

 Хигиена, катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 

заболявания и МБС“

 Обща медицина, катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология“



Предимства при избор на академична 

кариера по неклинична специалност 

 Работа в академична среда;

 Незабавно зачисляване за специалност;

 Съвместна работа с квалифицирани в 

своята област специалисти, готови да ви 

подпомогнат в процеса на придобиване на 

специалност;

 Регламентирано кариерно израстване



Предимства при избор на академична 

кариера по неклинична специалност 

 Съвместна работа с хабилитирани лица, 

уважавани в научните среди на 

републиканско и международно ниво, които 

да ви насочват и подпомагат да защитите 

научна степен

 Работа с мотивирани млади хора, на които 

помагате да усвоят теоретични знания по 

дисциплината и практически умения, 

необходими за бъдещата им професия



Предимства при избор на академична 

кариера по неклинична специалност 

 Работа в съвременно обзаведени и 

оборудвани учебни и експериментални 

лаборатории

 Дневен режим на работа без нощен труд

 Бонуси при изработени над норматива 

учебни часове



Места за позиция „Асистент“ се 

предлагат по следните специалности 

в университетска клинична база :
Хирургия, Акушерство и гинекология, 

Ендокринология, Нефрология, Хематология, 

Токсикология, Детски болести, 

Инфекциозни болести, Образна 

диагностика, Съдебна медицина и др.

Подробна информация за клиничните специалности -

в презентацията на УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“



Предимства при избор на академична 

кариера по клинична специалност 

 Основен трудов договор в съответната 

УМБАЛ и допълнителен трудов договор 

към МУ-Плевен;

 Съдействие от страна на МУ-Плевен за 

бързо зачисляване на специализация

 Работа в съвременно оборудвани клиники и 

сътрудничество с мощни диагностични 

звена – предпоставка за успешна научно-

изследователска работа



Предимства при избор на академична 

кариера по клинична специалност 

 Съвместна работа с хабилитирани лица и 

лекари, утвърдени в своята специалност –

неизчерпаем източник на знания и 

професионален опит

 Работа със студенти и съвместяване на 

клинична, научна и преподавателска 

дейност



Медицински университет – Плевен 

предлага на своите дипломанти
 Възможности за професионална реализация

 Съдействие при намиране на работа с 

информация за свободни работни места

 Възможности за зачисляване в докторантура, 

специализации, тематични следдипломни 

курсове, магистратура по ОЗЗМ

 Възможности за поддържане, повишаване и 

сертифициране на чуждоезиковата подготовка 

и компютърни умения



Медицински университет – Плевен 

очаква от своите дипломанти

 Да бъдат високо мотивирани и отдадени на 

своята благородна професия

 Да работят за повишаване на своята 

квалификация, за да бъдат 

конкурентноспособни на пазара на труда

 Да се отзовават на поканата за 

осъществяване на обратна връзка при 

проследяване на тяхната професионална 

реализация



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


