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ПРОЕКТ!   
                                                                   Утвърждавам: 
                                                                                                            

                                                                         Р Е К Т О Р : 
                                                                                                                                                                (чл.-кор. проф. д-р С. Костянев, дмн) 
 
 

Годишен план  - 2016 г. за научно-изследователската дейност в  
Медицински университет - Пловдив 

 
 
Общи положения 
 
1. Годишният план 2016 г. за НИД на МУ- Пловдив е част от мандатния  план и има за цел решаване на някои основни задачи по стратегическите 

направления от перспективния план за НИД за 2011-2020 г. 
2. Основните научни теми са включени в научните планове на факултетите, катедрите и научните звена. 
3. Изпълнението на План – 2016 г. по НИД се координира от Зам. Ректора по НИД, контролира се пряко от Зам. Деканите по НИД на факултетите и 

отговорниците по НИД на Медицински колеж и ДЕСО. За изпълнението на планираните теми отговарят ръководителите на катедри и 
отговорниците по НИД в основните звена. 

 
 
№ Задача Дейности за реализиране Срок и отговорник Очаквани резултати 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Изпълнение на новата 
научна стратегия и 
мандатен план за 
развитие на НИД в МУ-
Пловдив. 

1.Актуализация на научната тематика по 
катедри и приемане на индивидуални и 
катедрени планове за НИД за 2016 г. 

 
2.Окрупняване на научната тематика по 
факултети и изготвяне на факултетни 
планове за НИД за 2016 г. 
 
3. Актуализация на правилника на 
Университетско издателство и приемане на 
план за издателската дейност за 2016 г. 
 

м.II.2016 г. 
Ръководители катедри 
 
 
м.IІ.2016 г. 
Зам. Декани  НИД 
 
 
м. ІІ. 2016 г. 
Началник Отдел УНД 
 
 

Оформяне на окрупнени, 
съвременни и иновативни  научни 
направления, включващи 
фундаментални научни и здравно-
приложни цели. 
 
 
 
Популяризиране на научното 
творчество на преподавателите от 
МУ-Пловдив. 
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4. Конкурс за наградата на Ректора за най-
добър утвърден и млад учен. 
 
 
5. Разработване на стратегия за 
стимулиране на публикационната 
активност и повишаване качеството на 
научната дейност. 
 

м.ІХ.2016 г. 
Ректор 
Научен секретар 
 
м.ІV.2016 г. 
Зам. Ректор НИД, СНИД 
Научен секретар 
 

Стимулиране на учените за 
качествена научна продукция. 

2. Развитие на високо 
технологични научно-
изследователски 
разработки. 

1. Оборудване с високотехнологични и 
уникални апарати за изпълнение на 
стратегическите научни направления. 
 
2. Развитие на създадения високо-
технологичен център за следдипломна 
квалификация във ФДМ - Пловдив  
 
3. Изграждане научната инфраструктура на 
Център по транслационни невронауки. 
 
4. Изграждане научна инфраструктура на 
Морфологичния изследователски център. 
 
5. Изграждане научна инфрастуртура на 

Център по молекулна медицина и 
фармакогенетика. 
 

6. Подрепа на развитието на 
изследователския капацитет на 
Технологичния център за спешна 
медицина. 

 
7. Въвеждане на нови научно-

изследователски методи: Молекулно - 
биологична диагностика на 
инфекциозни заболявания (PCR); 
молекулно-биологична оценка на 

Срок постоянен 
Ректор, Зам.Ректор НИД 
Пом. Ректор 
 
Срок постоянен 
Зам. Декан НИД на ФДМ 
 
 
Срок постоянен 
Ръководител на ЦТН 
 
Срок постоянен 
Ръководител на МИЦ 
 
Срок постоянен 
Ръководител на ЦМФГ 
 
 
Срок постоянен 
Ръководители катдери във ФФ и 
МФ 
 
 
Срок постоянен 
Ръководители катдери във ФФ и 
МФ 
 
 

Подобряване и издигане на 
европейско ниво на научно-изсле-
дователската дейност на 
Университета. 
 
Повишаване конкурентно-
способността на университетските 
проекти и по-успешно участие в 
национални и международни 
конкурси и програми. 
 
 
Генериране на разработки с 
иновационен и интердисципли-
нарен характер, придаващи 
специфичен научен облик на МУ-
Пловдив. 
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бактериалната резистентност към 
карбапенеми; комплексна скорова 
оценка на вулвовагинална кандидоза, 
молекулна диагностика на солидни 
тумори. 

3. Оптимизиране на 
организацията и 
управлението на НИД в 
МУ-Пловдив. 

1. Актуализиране на алгоритми и 
унифицирани форми за всички процедури 
за академично развитие и публикуване в 
интернет страницата на МУ. 

 
2. Поддържане на редовна електронна 
връзка с всички ръководители катедри, 
отговорници НИД и докторанти за 
своевременно информиране за предстоящи 
научни събития и проектни възможности.  

Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
СНИД 
 
 
Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
Научен отдел 
 
 

Подобряване и усъвършенстване 
на управлението на НИД в МУ-
Пловдив 
 
 
 
Повишаване на мотивацията и 
удовлетвореността на научно-
преподавателския състав. 
 

4. Разширяване, оптими-
зиране и повишаване 
ефективността на 
вътреуниверситетската 
проектна дейност.  

1. Актуализиране на регламента за 
провеждане на вътреуниверситетските 
проектни  (ВУП) сесии. Разработка на нова 
документация и формуляри. 

 
2. Провеждане на конкурсна сесия “Старт 
на докторски програми”. 

 
 
3.По-широко ангажиране на експертна 
външна помощ. 

Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
Председател на комисия по ВУП 
Директор Център „Проекти” 
 
м. ІІІ. 2016 г. 
Зам. Ректор НИД 
Председател на комисия по ВУП 
 
Срок постоянен 
Зам. Ректор МСПД 
Директор Център „Проекти”  

Подобряване на проектната 
дейност и крайните резултати от 
нея. 
 
 
Стимулиране и подкрепа на 
докторанти и кандидат-докторанти 
за зачисляване при разработка на 
дисертационни трудове. 
 
Повишаване размера на 
привлечените финансови средства 
за НИД. 

5. Разширяване и 
усъвършенстване на 
обучението за ОНС 
”доктор”. 

1. Подновяване на акредитацията на 
докторски програми за ОНС ”доктор”. 

 
 
2. Информационно и ресурсно 
обезпечаване  на докторантските 
разработки. 

 
 

Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
Научен секретар 
 
Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
Директор БИЦ 
 
 

Създаване на млади академични 
кадри и осигуряване на стабилност 
и приемственост при 
осъществяване на обучението и  
НИД в МУ-Пловдив. 
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3.Осъвременяване и разширяване на 
груповия учебен план за докторанти. 
Усъвършенстване на кредитната система за 
оценяване на обучението. 
 
4. Заслушване на докторантите от КС и ФС 
и приемане на годишните им отчети. 
 
 
5. Актуализация на тематичното обучение 
и въвеждане на нови форми и теми – 
уебинари и езикови курсове. 

Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
 
 
 
м.ІІІ.2016г. 
Декани, Зам. Декани по НИД, Р-ли 
катедри 
 
м.ІІІ.2016 г. 
Зам.Ректор НИД, Н, координатор 
на ДУ 
 

6. Издигане научния 
авторитет и осигуряване 
на по-голяма публичност 
на Folia Medica. 

1. Усъвършенстване на системата за он-
лайн версия на списанието; разширяване 
дейността на секционните секретари. 
Публикуване на печатната версия с 
подобрена процедура за обозначение и 
позициониране в научни електронни 
системи. 
 
2. Мониториране на отзвука от 
публикациите; маркетинг, позволяващ 
видимост на FМ. 
 
3. Запазване на външна експертна оценка 
на списанието (Index Copernicus) и 
прецизиране на критерии за получаване на 
IF с активна работа по изпълнението им. 

м.IІ.-ХІІ.2016 г. 
Гл.Редактор и експертни групи 
 
 
 
 
 
 
м.IV.2016 г. 
Научни секретари 
Редколегия 
 
Срок постоянен 
Научни секретари 
Редколегия 
 

При запазване научността и 
ресурса на списанието да се 
увеличат неговите печатни 
рубрики. 
 
 
 
 
Популяризиране на научната 
продукция и повишаване 
възможността за цитиране. 

7. Стимулиране участието 
на студенти и докторанти 
в изследователска 
дейност и в национални и 
международни научни 
проекти. 

1. Привличане на докторанти и студенти в 
структурата на МНД “Асклепий”. 
Целенасочена работа с англоезичните 
студенти. 

 
2. Активни контакти на Център „Проекти” 
със студентските кръжоци и МНД 
„Асклепий” за разширяване участието на 

Срок постоянен 
Р-ли  Катедри 
МНД „Асклепий” 
 
 
Срок постоянен 
Зам.Ректор НИД 
МНД „Асклепий” 

Достигане на оптималния за МУ-
Пловдив брой студенти, включени 
в програмите за студентска 
мобилност. 
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студенти и докторанти в международни и 
национални  научни проекти. 
 
3. Създаване на регистър на кръжоците по 
факултети. 
 
4. Стимулиране на студентите за научна 
дейност чрез стипендия за отлични 
студенти с научна дейност. 
 
5. Издание на трудове на млади учени и 
докторанти, представени на сесията „Наука 
и младост”. 

 
 
 
Срок постоянен 
Зам. Декани НИД 
 
Срок постоянен 
Ректорски съвет 
Зам. Ректори УД и НИД 
 
Срок постоянен 
МНД „Асклепий”, ОУНД 
 

 
 
 
Създаване на млади научни кадри 
с достатъчно ниво на подготовка 
за изследователска дейност. 
 
 
 
 

8. Доизграждане и 
разширяване на 
компютърната мрежа, 
внедряване на 
съвременни компютърни 
технологии и 
подобряване достъпа на 
катедрите до тях. 

1. Дооборудване на катедрите и 
аудиториите с ІТ техника и модернизация 
на Библиотечно-информационния център и 
обогатяване на книжния и електронния 
фонд. 

 
2.Актуализиране и своевременно 
захранване с информация на Интернет – 
страницата на МУ-Пловдив в частта, 
касаеща   НИД и свързаните с нея 
структури и дейности. 
 

Срок постоянен 
Пом.Ректор, Зам. Ректор НИД 
Директори БИЦ и УНД 
 
 
 
Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
 

Ускоряване и разширяване на 
информационните дейности и 
подобряване на тяхното качество и 
ефективност.  

9.  Разширяване и 
обогатяване на 
библиотечния фонд и 
развитие на БИЦ. 

1.Оптимизиране на абонамента за 
български и чужди медицински списания. 

 
2.Осигуряване на дистационен достъп до 
електронни бази данни. 
 
3. Дни на БИЦ и конкурс за есе „Моята 
библиотека”. 
 

Срок постоянен 
Зам. Ректор НИД 
Директор БИЦ 
 
 
 
м. V. 2016 г. 
Директор и екип на БИЦ 
 

Повишаване качеството на 
научната продукция чрез 
осигуряване на своевременна и 
актуална информация. 
 
 
Превръщане на БИЦ в 
притегателен център и среда за 
научно общуване между студенти 
и преподаватели. 

10.  Популяризиране на МУ- 
Пловдив като научно-

1. Дни на медицинската наука и конкурс 
„Наука и младост”, Проектна сесия. 

м.V.2016 г. 
Научен отдел, МНД „Асклепий”, 

Популяризиране на научно – 
изследователската дейност и 
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образователен център с 
регионално и национално 
значение, организатор и 
съорганизатор на научни 
прояви. 

2. 7-ма Международна  Дентална лазерна 
академия. 
 
 
3. Ежегоден Ендодонтски форум с между-
народно участие. 
 
 
4. Национален конгрес на Българска 
асоциация на микробиолозите  
 
 
5. Национална имунологична конференция 
„10 години – БАКИ“. 
 
 

 

6. Симпозиум по въпросите на обучението 
по биофизика, с участие на катедрите по 
дисциплината от страната. 

 
7. Национален конгрес по инфекциозни и 
тропически болести. 
 
 

8. Трета конференция „Фармацевтични 
технологични дни”. 

 

9. „Духовност без граници” - поетичен 
семинар с международно участие. 

 
10. Европейска Нощ на учените – 2016. 
 
 

Комисия за ВУП 
м.V.2016 г. 
Зам. Декан НИД на ФДМ 
 
м. V.2016 г. 
Зам. Декан НИД на ФДМ 
 
 
м. V.2016 г. 
Катедра «Микробиология и 
имунология» 
 
м. Х.2016г. 
Катедра «Микробиология и 
имунология» и Катедра 
«Медицинска биология» 
 
 
м. Х. 2016 г. 
Катедра „Физика и биофизика” 
 
 
м. V. 2016 г. 
Катедра по инфекциозни болести 
и паразитология 
 
 
м. VІІ. 2016 г. 
Научен секретар на ФФ 
 
 
м. V. 2016 г. 
ДЕСО 
 
м. ІХ. 2016 г. 
Зам.Ректори НИД, МСПД 
 

научна продукция на МУ- 
Пловдив. 
 
 
Издигане авторитета на МУ-
Пловдив като център за 
авангардна научна дейност в 
областта на медицински и 
биомедицински изследвания. 
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11. Провеждане на 11-ти витреоретинален 
симпозиум с последваща хирургия „на 
живо“. 
 
12. Национална среща „Млад хематолог“. 
 
 
 
 
13. Организиране на международен ден на 
медицинската физика. 
 
14. Национална конференция за 
хематолози от доболнична помощ.  
 
15. Участие на МУ-Пловдив като 
организатор и съорганизатор на други 
национални и международни научни 
прояви (офталмология, педиатрия, 
фармация, неврохирургия, психология, 
микробиология  и др.). 
 
16. Привличане на изявени български и 
чуждестранни учени като гост-лектори в 
МУ-Пловдив. 

м. Х. 2016г. 
Катедра „Очни болести“ 
 
 
м. XI. 2016г.  
Зам. Декан НИД на МФ 
Българско медицинско сдружение 
по хематология 
 
м. ХІ. 2016г. 
Катедра „Образна диагностика“ 
 
м. VII. 2016г. 
Зам. Декан НИД на МФ 
 
Срок постоянен 
Зам. Декани НИД и МСПД 
 
 
 
 
 
Срок постоянен 
Зам. Ректори НИД и МСПД 
 

 
Приет на заседание на СНИД от 18.03.2016г. и утвърден на АС от 24.03.2016г. 

               Зам. Ректор НИД:  
                                                                                                                            (проф. д-р В. Сарафян, дмн) 
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