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9. ПРОГРАМА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ОКС Магистър

специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт 

1. Актуални аспекти на здравната политика в Република България.

2. Здравен мениджмънт – същност и значение.

3. Реформата в здравеопазването – проблеми и предизвикателства.

4. Актуални проблеми на управлението на човешките ресурси в здравната 
организация.

5. Качество на медицинската помощ и на здравните грижи – същност и съ-
държание.

6. Основни пътища и фактори за повишаване на качеството на здравните 
услуги.

7. Маркетинг в здравеопазването – същност и значение.

8. Актуални проблеми на здравно осигуряване в Р България.

9. Социално значими заболявания и рискови фактори за тях при българско-
то население.

10. Глобално здраве и международно здравно сътрудничество.
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ ОТ КОНКУРС-

НИЯ ИЗПИТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи (тест) по Общест-
вено здраве и здравен мениджмънт се извършва в съответствие с Правилника 
за прием на студенти магистри по специалността „Обществено здраве и здра-
вен мениджмънт“ за 2016/2017 учебна година за ОКС „Магистри“ (ІІ семестъра);

1.2. Основа при проверката и оценяването на писмените работи е Програ-
мата по Здравен мениджмънт (1-3 въпрос), Управление на човешките ресурси 
(4 въпрос), Качество на медицинската помощ (5-6 въпрос), Маркетинг в здра-
веопазването (7-8 въпрос) и Социална медицина (9-10 въпрос) за кандидатсту-
дентския конкурс;

1.2.1. При оценяването на писмените работи като основен източник се взе-
ма посочената литература;

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи и поставяне на оконча-
телната оценка се има предвид следното:

2.1. Изчерпателно, вярно и конкретно изложение на фактическия материал

2.2. Структуриране на съдържанието по поставените въпроси;

2.3. Поставяне акцент върху основните моменти, и там, където е възможно, 
извършване на сравнителна характеристика на разискваните явления;

2.4. Степен на усвояване на специфичния изказ на дисциплината, адекват-
но използване на съответния понятиен апарат и терминология;

2.5. Обща езикова култура, вкл. недопускане на правописни грешки;

3. След излагане на писмената си разработка, всеки кандидат студент пре-
минава устно събеседване пред изпитната комисия по темата, която е изложил 
писмено.


