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ВЪВЕДЕНИЕ 

Факултет „Обществено здраве” (ФОЗ) е основно структурно звено на Медицински 

университет – Плевен, създаден в съответствие с изискванията на Закона за висше 

образование  (Решение на НС от 2.09.2004 г., ДВ № 79/10.09.2004 г., институционализиран на 

12 май 2005 г.). Предназначението на ФОЗ е да осигурява обучение и подготовка на студенти 

от различни специалности, бъдещи професионалисти в областта на общественото здраве и 

здравния мениджмънт и да осъществява дейности в полза на обществото. 

 

МИСИЯ НА ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ 

Мисията на Факултет “Обществено здраве” при МУ-Плевен е да участва в 

подобряването и поддържането на популационното здраве чрез: 

• интегрирано мултидисциплинарно обучение и подготовка на студентите за ролята на 

водещи професионалисти в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт, 

промоцията на здравето, превенцията, контрола и рехабилитацията на заболяванията; 

• задълбочено научно изследване на съвременните проблеми на общественото здраве и 

здравните грижи и ръководство при прилагане на установените находки за формиране на 

обществената здравна политика и усъвършенстване на практическите дейности по здравни 

грижи; 

• осигуряване на консултации и експертни услуги в областта на общественото здраве и 

здравните грижи на местните, регионални и национални здравни и обществени институции и 

организации. 

Целта на Стратегията на ФОЗ е да очертае основните ценности, принципи и концепции 

за развитие на Факултет „Обществено здраве“ при МУ–Плевен в условията на динамични 

икономически, финансови и обществено-политически промени за периода от месец юни 2021 

г. до месец юни 2025 г. 

Стратегия е изцяло съобразена със следните нормативни актове – Закон за висшето 

образование, Закон за развитие на академичния състав В Република България, Закон за 

насърчаване на научните изследвания, Наредба за единните държавни изисквания и 

вътрешните правилници за устройството и организацията на дейностите в МУ–Плевен, 

Стратегия за развитие на МУ – Плевен. 

 

ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

• Учебна дейност 

• Научно-изследователска дейност 

• Развитие на академичния състав 

• Колаборация с университетското Ръководство и ръководствата на другите факултети 

• Поддържане на колегиални и професионални връзки със сродните катедри от другите 

медицински университети 

• Качество и акредитация 

• Международно сътрудничество 

• Работа със студенти и докторанти 

• Организация и администриране на дейността във факултета 

 

ПРИОРИТЕТИ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

• Поддържане на високо качество на обучение във всички преподавани специалности. 

• Съвместна работа с катедрите за подобряване съдържанието на учебните програми и 

логическите връзки между тях, както и прецизиране на избираемите дисциплини. 
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• Осигуряване условия за пълноценно провеждане на учебните занятия и държавния стаж. 

• Проучване възможностите за разкриване на нови бакалавърски и магистърски програми в 

контекста на заложеното от МОН в Политиката за развитие на МУ-Плевен. 

• Стимулиране активността на преподавателите да ръководят студентски кръжоци. 

• Утвърждаване използването на електронните и дистанционни форми на обучение и 

увеличаване на напълно разработените в СЕДО дисциплини от специалностите на ФОЗ. 

• Стимулиране издаването на учебни помагала. 

• Актуализиране на учебните планове на специалност „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ с оглед на изискванията за реализация на кадрите ни в чужбина. 

 

ПРИОРИТЕТИ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

• Привличане, изграждане и мотивиране на квалифицирани научни кадри, докторанти и 

млади учени.  

• Партньорство със сродни катедри и факултети и търсене на възможности за интегриране 

в Европейското изследователско пространство и международната научна общност. 

• Запазване на традицията за провеждане на научни конференции на ФОЗ. 

• Въвеждане и на нови форми на научни събития като уебинари, кръгли маси и панелни 

дискусии във вече тестваната и доказала ефективността си виртуална среда и насърчаване 

на включването на широката общественост.  

• Подкрепа на академичния състав за участие в научни проекти с мултидисциплинарно 

включване на колеги с различни компетенции, които обединяват сферата на 

общественото здраве и в частност структурата на нашия факултет.  

 

 

ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

• Привличане и мотивиране на новозавършили колеги с желание за академична кариера 

чрез въвеждане на Дни на отворените врати на факултетно ниво и изнесени 

информационни кампании за кариерните възможности във ФОЗ на МУ-Плевен. 

• Стимулиране на професионалното израстване на асистенти чрез създаване на вътрешна 

мрежа за комуникация и регулярни срещи между асистентите от различните катедри на 

ФОЗ и техните научни ръководители. Това би позволило, от една страна, обмяна на идеи 

и изграждане на нови умения за научна работа, и от друга страна, създаване на 

неформални контакти и творчески климат в структурата ни.  

• Подкрепа на желаещите за придобиване на втора специалност с цел разширяване 

компетенциите на преподавателския състав. 

• В съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Р България и Правилника 

за приложението му осигуряване на подкрепа за хабилитации, както и насърчаване на 

вече хабилитирали се колеги да покрият критериите за регистрация в НАЦИД с оглед на 

разширяването на възможностите за подсигуряване на качествени научни журита в ПН 

7.4. и 7.1., както в рамките на МУ-Плевен, така и за колаборация с останалите 

медицински университети. 

• Осигуряване на атмосфера и подкрепа за творческа реализация и оптимално използване 

на ценния човешки ресурс. 

• Използване опита на дългогодишните преподаватели за обезпечаване на ръководството 

на специализациите и научните разработки. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

• Поддържане на утвърдените вече добри отношения с ЕUPHA, ASPHER, EACME. 
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• Насърчаване на създаването на нови партньорства в сферите на работа на представените 

във ФОЗ катедри. 

• Работа съгласно приетите отговорности на ЕК по „Иновации, научни изследвания, 

култура, образование и младеж”. 

• Активно съдействие на работата на Направление международно сътрудничество към МУ, 

както по отношение на преподавателски и студентски входящи и изходящи мобилности, 

така и да се проучат възможностите за разработване на съвместен обучителен или научен 

проект с партньорски институции в рамките на програма Еразъм+. 

• Търсене на нови възможности за включване на студентите от редовните ни специалности 

МРЕ, ОКОЗ и СДЗ в мобилността по програма Еразъм+ и изграждане на партньорства с 

нови институции в специфичните професионални сфери на тези специалности.  

• Мотивиране на академичния състав за активно търсене на международни обучителни 

курсове и практически обучителни модули. 

• Разширяване на създадените международни контакти със висококвалифицирани лектори 

във ФОЗ. 

• Поддържане на университетските традиции и актуализиране на дейностите по основните 

направления на Болонския процес.  

 

 

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА 

 

• Полагане на всички необходими усилия за запазване на високите акредитационни оценки 

на ПН 7.4. Обществено здраве и на специалностите в него.  

• Поддържане  на високата акредитационна оценка на докторската програма по 

“Управление на здравните грижи” (засега единствената ни докторска програма в ПН 7.4.) 

и разкриване на нови докторски програми в това професионално направление 

(„Икономика на здравеопазването“ и „Организация и управление на здравеопаването и 

фармацията“) 

• Насърчаване на разкриването на нови докторски програми по катедри в рамките на ФОЗ 

в различни професионални направления.  

• • Съвместна работа с Ръководството на университета за   осигуряване на кадрово, 

материално-техническо, информационно, технологично и управленско обезпечаване на 

учебния процес, и научноизследователската дейност с оглед повишаване качеството и 

ефективността на обучението на студенти, докторанти и специализанти. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегията на ФОЗ е насочена към проблеми на теорията и практиката в областта на 

общественото здраве. Допринася за интегриране на научноизследователската с учебната 

дейност и стимулира научните изследвания в областта на медицинската наука и практика. 

Високото ниво и квалификация на академичния състав позволява да се подготвят 

специалисти, способни да отговорят на високите изисквания на съвременното обществено 

здраве. 

 

 

Стратегията е приета на ФС на ФОЗ (Протокол № 2/15.09.2021 г.) и утвърдена на АС на 

МУ-Плевен (Протокол № 4/29.09.2021 г.). 

 

 

 


