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Програма на Докторантското училище в МУ-Пловдив 

Зимен семестър 2017-2018 год. 

Тема Хорариум 

(часове) - 

кредити 

Дата Лектор 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 

Организация и предизвикателства в докторантското обучение. 

Докторантурата - задължение, потребност, его или триумф?  

Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в Р. 

България и МУ- Пловдив.  

 

3 ч. 

3 кредита 

20.09.2017 

 

14.00-16.15 

проф. д-р В. Сарафян, дмн - Зам. Ректор по 

НИД 

Д. Кръстев -  юрист 

Литературната научна справка или цената на информацията.  

Възможности за научни изследвания в МУ-Пловдив. 

2 ч. 

2 кредита 

20.09.2017 

16.15-17.45 

проф. д-р В. Сарафян, дмн – Катедра по 

медицинска биология 

Планиране на научни проекти. Съдържание и структура на научен 

проект. Управление на научно-изследователски проект. 

3ч 

3 кредита 

20.09.2017 

17.45-20.00 

проф. д-р В. Сарафян, дмн – Катедра по 

медицинска биология 

Работа със систематизирана електронна научна информация - бази 

данни, библиографска и цитатна справка, инструменти в помощ на 

изследователите. 

6 ч. 

6 кредита 

27.09.2017 

13.00-17.30 

М. Урумова, Н. Щръклина, Д. Едрева  - 

Библиотечно-информационен център  

Морално-етични аспекти на научното изследване.  2 ч. 

2кредита 

04.10.2017 

14.00-15.30 

проф. д-р М. Стойкова, дм - Факултет по 

обществено здраве  

Да публикуваме! За публикациите и неподходящото 

изследователско поведение 

2 ч. 

2 кредита 

04.10.2017 

15.30-17.00 

проф. д-р Бл. Пехливанов, дм – Катедра 

“Акушерски грижи”, Факултет по 

обществено здраве 

Методика на научните проучвания (част 1) - статистически 

подходи. 

6 ч. 

6 кредита 

11.10.2017 

13.00-17.45 

проф. Н. Матева, дм - Факултет по 

обществено здраве. 

Методика на научните проучвания (част 2) - епидемиологични 

подходи. 

3ч. 

3 кредита 

18.10.2017 

15.30-17.45 

проф. д-р Р. Стефанов, дм - Факултет по 

обществено здраве 

Езикови въпроси на научния медицински текст. 
20 ч.  

10 кредита 

Вторник 

13:00-14:30 

Начало от 

03.10.2017г 

доц. Д. Милиева, дф - Департамент за 

специализирано и езиково обучение 

 

Надграждащ курс по англйски език за докторанти 

30ч 

15 кредита 

Четвъртък  

14.00-15.30 

Начало от 

05.10.2017г 

Ж. Младенова 

Секция “Чужди езици“, Департамент за 

специализирано и езиково обучение 



Приета на РС пр. 25/22.11.11г. / АС пр. 10/24.11.11г. 

Актуализирана на РС пр. 6 /22.04.2014г., пр. 7/13.05.2014 г. 

Основни изисквания към структурата, съдържанието и 

оформлението на научната статия. 

3 ч. 

3 кредита 

24.10.2017 

13.00-15.15 

чл.-кор.проф. д-р Ст. Костянев, дмн – 

Катедра по патофизиология 

Комуникационни и презентационни умения в академичен 

контекст. 

2 ч. 

2 кредита 

24.10.2017 

15.30-17.00 

чл.-кор.проф. д-р Ст. Костянев, дмн – 

Катедра по патофизиология 

Структура, съдържание и оформление на дисертационен труд. 2 ч.  

2 кредита 

24.10.2017 

17.00-18.30 

чл.-кор.проф. д-р Ст. Костянев, дмн – 

Катедра по патофизиология 

Методи на експериментално и клинико-диагностично изследване. 2 ч. 

2 кредита 

08.11.2017 

13.30-15.00 

проф. д-р М. Мурджева, дм - Катедра по 

микробиология и имунология 

Етична комисия, информирано съгласие 1 ч. 

1 кредит 

15.11.2017 

14:30-15.15 

проф. д-р М. Стойчева, дмн – Председател 

на Етична комисия 

Научният труд през погледа на рецензента 2ч. 

2 кредита 

22.11.2017 

13.30-15.00 

проф. д-р Хр. Добрев, дм – Катедра по 

дерматология и венерология  

Лидерство и работа в екип в академична среда. 2ч. 

 2 кредита 

22.11.2017 

15.00-16.30 

доц. Д. Димитрова, дм – Факултет по 

обществено здраве 

Международно проектно финансиране. Възможности за 

мобилности и обучение в ЕС. 

3 ч. 

3 кредита 

29.11.2017 

13.00-15.15 

проф. д-р М. Мурджева, дм - Катедра по 

микробиология и имунология 

Увод в медицинската педагогика 2ч. 

2 кредита 

29.11.2017 

15.30-17.00 

проф. Б. Торньова, дп - Факултет по 

обществено здраве 

Комуникацията лекар-пациент в светлината на разширяващите се 

дигитални технологии. 

3 ч. 

3 кредита 

*Уебинар 

06.12.2017 

13.00-15.15 

д-р Александър Симидчиев – поканен 

лектор 

Променящата се роля на лекаря в еволюиращата система на 

здравеопазването. 

3 ч. 

3 кредита 

*Уебинар 

13.12.2017 

13.00-15.15 

д-р Александър Симидчиев – поканен 

лектор 

Презентация на собствени резултати от дисертационния труд на 

форуми в МУ-Пловдив 

5 кредита Постоянно  Научен отдел 

Посещение на академични лекции на гостуващи преподаватели и 

лекционни семинари / колегиуми, научни прояви в МУ-Пловдив 

30 ч. 

30 кредита 

Постоянно  

10 ч. 

годишно 

Научен отдел 

Немски език     - начало 04.10.2017 г. -  сряда       13.30 - 15.00 

 

Френски език   - начало 05.10.2017 г. -  четвъртък 14.00 - 15.30 

 

30ч 

15 кредита 

 Курсовете ще се провеждат в ДЕСО 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 

Дейности, извършвани в отдел учебна и научна 1 ч.  20.12.2017 инж. К. Кираджиев – Отдел „Учебна и 
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документация 1 кредит 13.00-13.45 научна документация“ 

Academic English for PhD students 30ч 

15 кредита 

Вторник 

14.30-16.00 

Започва от 

26.09.2017г 

Jeff Thomas 

Статистически програмен пакет SPSS v.17 

 

 

40 ч. 

15 кредита 

23.10 -

03.11.2017 

13.30-16.30 

проф.  Н. Матева, дм – ФОЗ 

гл. ас. Теодора Димчева, дм 

ас. Антония Янева 

ас. Кристина Килова, дм 

 

*Систематични обзори и метаанализи.  

Оценка на здравни технологии 

3 ч. 

3 кредита 

 

18.10.2017 

13.00-15.15 

проф. д-р Р. Стефанов, дм - Факултет по 

обществено здраве 

*Възможностинза използване на качествени методи за научни 

изследвания 

2 ч. 

2 кредита 

15.11.2017 

15.30-17.00 

доц. д-р Р. Асенова, дм - Факултет по 

обществено здраве 

ОБЩО  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (за срок от 3 години)      

Минимум часове/кредити за допускане до защита  на редовни докторанти  (75%)                          129 кредита (43 за една година)                                   

Минимум часове/кредити за допускане до защита  на докторанти   

на самостоятелна подготовка                                                                                   (50%)                          85 кредита  (29 за една година)         

Минимум кредити за допускане до защита  на ВЪНШНИ за МУ-Пловдив докторанти (30%)      51 кредита (17 за една година) 

 

* записването за уебинарите ще е виртуално  - на страницата на д-р Симидчиев 


