
 

 
 
 
 
 

МАРИЕТА ТЕОДОРОВА ТОДОРОВА 
Длъжност: асистент 

 
Адрес за кореспонденция 
Катедра по Сестрински грижи 
Факултет по Обществено здраве 
Медицински Университет – Пловдив 
бул. „В. Априлов” 15 А 
e-mail: marietattodorova@gmail.com 
 
Образование 
2006 Магистър по психология, Великотърновски университет “Св. 
Св. Кирил и Методий” 
1996 Магистър по биология, Пловдивски университет  “Паисий 
Хилендарски” 
1985 Медицнска сестра, Полувисш медицински институт – Пловдив 
 
Професионално развитие 
2016 – асистент, катедра по Сестрински трижи, ФОЗ 
2015 – 2016 асистент, катедра по Акушерски грижи, ФОЗ 
2006 – 2015 главен асистент, катедра по Управление на здравните 
грижи, ФОЗ 
2003 – 2006 старши асистент, катедра по Управление на здравните 
грижи 
1999 – 2003 асистент, катедра по Социална медицина 
1994 – 1999 медицинска сестра, ДКЦ III – Пловдив 
1985 – 1994 медицинска сестра, клиника по кардиология, МБАЛ - 
Пловдив 
 
Специализация 
2003 специалност по Медицинска педагогика 
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Други  квалификации 
2014 квалификационен курс Статистически програмен пакет SPSS  
2009 квалификационен курс по когнитивно-поведенческа 
психотерапия 
2008 квалификационен курс по психодиагностика на когнитивни 
процеси и личност 
2004 курс Съвременни учебни технологии, СДО, МУ-София 
 
Преподавателска дейност 
Практически занятия и семинари на студенти ОКС „бакалавър” и 
„магистър” от специалност Управление на здравните грижи: 
1999 – педагогика, медицинска педагогика, методика на 
практическото обучение, андрагогия 
2007 – 2014 психология, приложна психология, психология на 
управлението 
2012 – 2014 психология на управлението на студенти по ЗМ 
2013 – 2014 медицинска психология на студенти ОКС 
„прафесионален бакалавър”, Медицински Колеж-Пловдив 
2005 – 2007 медицинска педагогика в педагогически курс по СДО 
за асистенти и докторанти, МУ – Пловдив 
 
Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ 
2009 Wroclaw University of Economics,  Poland 
2010 Siauliai state College, Lithuania 
2011 Universidad de Murcia, Spain  
2013 Pamukkale University (Denizli), Turkey 
2016 Technological Educational Institute (TEI) of Athens, Greece 
 
Членство в научни организациии 
Дружество на психолозите в България 
CCNAP 
 
Научни интереси 
ефективност на учебните технологии  в медицинското образование; 
мениджмънт на здравните грижи; професионален стрес; качество 
на живот при пациенти с хронични заболявания; здравно обучение 
и промоция на здравето. 

 
 

 
 

 
 


