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Утвърдил: 
 

Ректор на МУ-Пловдив 
Проф. д-р С. Костянев, дмн 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ 
 

ЗА  РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ  ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 2012 -  2015г. 

 
Цели на програмата: 

1. Стимулиране на научно-изследователската дейност на академичния състав на 
МУ-Пловдив.  

2. Активиране и подпомагане разработването и реализирането на 
вътреуниверситетски, национални и международни проекти. 

 
Задачи: 

1. Ежегодно организиране на вътреуниверситетска конкурсна сесия за 
разработване на проекти съгласно указанията на съответната комисия при 
Център „Проекти”. 

2. Редовно информиране на академичния състав от Център „Проекти” за 
предстоящи конкурсни сесии по оперативни програми и МОМН. 

3. Стимулиране участието на академичния състав в научно-изследователски 
международни проекти 

4. Консултиране и непосредствено съдействие за реализирането на текущи проекти 
5. Подпомагане на факултетските ръководства и катедрени колективи за 

разработване на научни проекти по съответни стратегически направления и 
подаването им в подходящи сесии. 

 
Направления и форми за развитие на проектната дейност през 2012г: 

1. Направляващо проектната дейност звено при МУ-Пловдив е Център 
„Проекти”, създаден чрез заповед на Ректора от 2008г.   
1.1. Центърът се оглавява от Директор и се ръководи от Зам. Ректора  по НИД 

(за вътреуниверситетски проекти) и от Зам.-Ректора по Международно 
Сътрудничество и Проектна Дейност – МСПД (за национални и международни 
проекти).  

1.2. Центърът следи и обобщава, картотекира и изпраща на академичните звена 
информация за предстоящи изследователски проекти. При изявен интерес от 
научните колективи на МУ-Пловдив  за  участие в проект Центърът осъществява 
методична и консултативна помощ и определя при необходимост екип за 
разработване и кандидатстване с проект в конкурсна сесия съгласно проектното 
направление – вътреуниверситетско, национално, международно. 

1.3. Центърът уточнява и поддържа международните контакти на отделните 
звена и катедри от МУ с цел покана при необходимост и включване като партньори 
при разработване на наши научни проекти в конкурсни програми с финансиране. 

1.4. Центърът активира и провежда индивидуално консултиране на 
преподаватели, докторанти и студенти по конкретни обяви от текущи 
международни програми, конкурси или други международни прояви. 



 2

1.5. Центърът инициира и подпомага сформирането от Зам. Декани по НИД и 
МСПД на работни групи в отделните факултети, които да разработват 
изпреварващо проекти по актуални въпроси съобразно научните направления на 
МУ-Пловдив. Целта е с тези проекти при обявата на очаквана конкурсна линия по 
информация от Центъра да се кандидатства. 

1.6. Центърът организира обучение на щатния състав и отговорниците по 
проектните направления (вътреуниверситетски, национални, международни) -
участия в работни срещи, семинари и курсове  у нас и в чужбина, както и по-
широко ангажиране на експертна външна помощ. 
2. Участие в национални и международни научни прояви – конгреси, 

конференции, симпозиуми и др. за осъществяване на контакти с външни 
колективи с цел съвместни проекти. 

3. Обмен на преподаватели за научно-изследователска дейност с други научни 
организации в страната и чужбина.  

4. Членство в европейски и световни асоциации на университетите и участие в 
техни научни прояви и проекти. 

 
Отчетност и контрол на проектната изследователска дейност в МУ-Пловдив  
Проектната активност за развитие на научно-изследователската дейност в МУ-Пловдив 
се отчита и контролира чрез: 

1. Годишни доклади на Център проекти за изпълнение на проектната програма до 
Зам. Ректорите по НИД и МСПД. Докладът съдържа общ брой одобрени 
проекти, приходи и разходи по проектната дейност, списък на финансиращите 
организации, кратко описание на финансираните проекти, анализ на проектната 
дейност – силни, слаби страни и препоръки. 

2. Доклади за развитие на проектната дейност от изискващите финансиращи 
външни организации и институции 

3. Проведени одити по проектната дейност  и съобразяване с предложените в тях 
препоръки 

4. Извършени външни оценки на проектната дейност в МУ-Пловдив 
 

Очаквани резултати  
1. Подобряване и издигане на европейско ниво на научно-изследователската 

дейност на МУ-Пловдив. 
2. Създаване на условия за разработки на научни теми с иновационен характер. 
3. Оптимизиране и контролиране на финансовите разходи на МУ-Пловдив за НИД. 
4. Повишаване конкурентноспособността на университетските проекти и по-

успешно участие в национални и международни конкурсни сесии. 
5. Повишаване размера на постъпленията на финансови средства за научно-

изследователска дейност. 
6. Създаване на млади академични кадри и осигуряване на стабилност и 

приемственост при осъществяване на обучението и  НИД в МУ-Пловдив. 
 
Стратегическата програма за развитие на проектната научно-изследователска дейност е 
одобрена на заседание на Научния съвет от Октомври 2011. 
 
 
октомври 2011г.     Изготвили: 
Пловдив 
 
 
доц. д-р М. Мурджева     проф. д-р В. Сарафян, дмн 
Зам. Ректор Международно Сътрудничество   За. Ректор НИД 
и Проектно Финансиране 


