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' 
uсновна цел уписия J: 

l\/lе:шпинският 'Университет-Пловдив да реализира потенциэла си на европейско 

висше учи ·шпн: за: 

,., осю урп.ышt вист:о r,·ачс:ство ,ш обучение съобразно европейските 

061-х•:ювате.�ни СЛlН.'.щрти: 

@ съз.:шване на 6.ш;,опрzmтна акаде.нична среда за научно-изследователска и 

о6ршова !'\:::.;rна дейност в Университета, която да гарантира кариерното развитие 

на акш1ечичния състав: 

@ осън;хствяване на cnza(,iu:t"u .не.J1сду1шродни "·оrтюкти и позиции в научната :и 

учебна сфера на висшето образование. 



Задачи 

1. Стшчулира1-11:; академичния състав на МУ-Пловдив за разработване на научни, 

инфраструктурни и медика-социални проекти по съответни стратегически 

направления, както и подаването им за участие в подходяши сесии на 

международни програми и оперативни национа.пни с европейско финансиране; 

2. Повишаване конкурентноспособността на университетските проекти за по

успешно у!шстие в международни програми; 

3. Подкрепа на индивидуално и колективно (на ниво катедра, факултет, 

университет) членство в престижни европейски и световни асоuиаuии на висши 

училища с цел установяване на систеl\ШИ връзки с водеши университети като 

изто•.:�ник на методична, проектна и ква.пификационна помощ; 

4. Стимулиране об!'.1ена на преподаватели и студенти за учебна, научно

изследователска и проектна дейност с други научни организации в чужбина; 

5. Привличане на чуждестранни студенти, специализанти и доктора:нти за 

дългосрочно обучение в МУ-Пловдив. 

Направления 

I. Научно-изследователска дейност 

Приоритет: f(ш-1дидатстване в к01iкурси за проектно финансиране на Европейската 

1,·о.11исия, СЗО и неправите.1ственни организации от Евроатлш1тичес;._,·ия ре?uон 

Да се идентифицират направленията в научно-изследователската дейност, които 

разполагат с най-голям потенциал. Те трябва да бъдат сравнително по-слабо застъпени 

както в другите В У у нас, така и в чужбина. В тях да се инвестират приоритетно 

човешки и финансови ресурси. които да очертаят автентичен профил на l\,'1У-Пловдив. 

Освен това в тези направления трябва да има публикувани и съобщени собствени 

резу.:1тати в специализираната литература, като предпоставка за изгодно ситуиране на 

r,,fУ-Пловдив в страната и региона чрез собствена заявка за научен принос. Затова 

именно в те:ш области следва да се съсредоточат усилията при кандидатстване за 

Европейски и други международни проекти. Основна роля за изграждане на оригнални 

научни концепции ще имат отдешrите факултети на МУ-Пловдив, които ще избистрят 

и развиват научни направления. съответстващи на спецификата на тяхната дейност, 



както и научната стратегия на l\1fУ-Пловдив. Предвижда се създаването на работни 

групи в от::�елните факултети. които да разработват юпреварващо проекти по актуални 

въпроси. Целта е с тези проекти да се кандидатства при обявата на очаквана конкурсна 

линия. 

За улеснение на участието на академичния състав на МУ-Пловдив при 

подготовка на проектите. финансирани от ЕС, се предвиждат следните основни 

механизыи: 

-. ангажиране на sънтни консултантски компании със специалисти по 
международно право и европейско финансиране; 

s привличане на нови конк:,iрентноспособни преподаватели; 

� стимулиране на пропедурите за участие в конкурсни 

вътреунпверситетски и наuионални проекти на МОМН; 

сесии за 

б обезпечаване на резултати и дейности, свързани с кандидатстване по рамковите 

и др. програми на ЕС, както и за представяне на международни събития; 

обучение на академичния персонал по оперативна програма "Човешки ресурси"; 

разширяване участието на студенти и докторанти в международни научни 

проекти чрез по-активни контакти със студентските кръжоци и МНД 

,,i-\скпепий". 

П. Изгра:ждане на мрежа от партньорски организации и конференции: 

Приоритепz: представяне на еютu от А{У-Птzовдив на л1е:J1Сдународт11-тнференци.и и 

други научни фopJ,�1tu 

1. Определяне на прозрачен механизъм и критерии за приоритетно сти..мулиране на 

преподаватели от !\!
[

У-Пловдив за участие в ме:ждународни конференции. Напр. 

сrастично финансиране на председатели на сесии от I\1У-Пловдив и лектори за 

участие в европейски и световни форуми с доклади, задължително преминали 

научна селекция и одобрени за отпечатване в международни издания; 

2. Стратегическо партньорство с учебно-научни организации в чужбина; 

3. Насърчаваш: на действаши международни консорциуми с участието на МУ

Пловдив. 



IH.  Маркетинг на портфолиото на МУ-Пловдив 

Приоритет: поддърJrст1е и усъвършенстване на уеб-базирапото портфолио 1ш }vf::/

Пювдив 

1 . Актуа.,шзиране, превод на английски език и разширяване на интернет

страннцата на МУ с ну1Iшата информаuия за хорариумите и ква.лификационната 

характеристика на нашите учебни планове и програми; 

2. Електронно персонал:изиране на преподавателите, приемащи чуждестранни 

студенти по програма "Erasшus", както и специализанти и докторанти от 

чужбина на юшивидуално обучение; 

3 .  Публичност н а  институuионапните договори за мобилности и прозрачност при 

провеждане на селекuиите за обмен. 

Прuоритети: 

1 . Съвместни международни магистърски програми и франчайзинг след 

предварите,1ен I\Шркетингов анализ на потребностите в страната и региона; 

2 .  Организиране и провеждане на програми и курсове за  продължаващо обучение и 

квалификаuия, например летни училища по определена тематика с включени 

чуждестранни лектори ; 

3 .  Продъл:жаване и насърчаване на краткосрочния студентски и преподавателски 

обмен по програма Ера:зъм. Разширяване на обучението наши студенти в 

чужбина с 11ел практика; 

4 .  Привличане на чуждестранни студенти; участие в межуднародни образователни 

борси : 

5 .  ::'частие в международни образователни програми и инициативи за 

синхронизирsле на учебната дейност и актуализиране на учебната документация 

в съответствие с европейските критерии. 

\7, Оргашгнщш:н-1но обе1печаване 



1 .  Чоие.шт,и ресурси и устойчиво развитие. 

е О1пs 1 \tJ:-пиране на работата на Отдел Международно сътрудничество, вкл. 

Ерюъм офис, при :vГi-Пжщшш 

е А.1<тивно поощрение на ефективно работешите членове на академичния 

състав на МУ-Пловдив, които допринасят за международния престиж и 

авторитет на ВУЗ'а чрез : 

i>Юралнн (интелектуални) и материално-обосновани награди, базирани на 

положителни атестаuии с висока задгранична публикационна и проектна 

акти ы-юст; 

по;:r. помагане на участията им в международни прояви : 

2 .  П1птритетпо ynpar:neнuc на финансовите pecJpcu. Насочване на средства в 

облпснr и работни групи с доказан капацитет в международните дейности; 

3 .  J.:.."on i,упсы1 rшча.ш при разпределението на „не:Jrсдут-шродните ш.;:,тиви. 

Ана.r1опrчно на програма Ератьм. провеждане на вътреуниверситетски конкурси 

за !3Сsншквн други иниuиативи и позиции, например за постове в редакционни 

колегии. научни и организационни комитети, авторство и съавторство на глави в 

:\<IО.l<:дународни монографии и учебници и т .н; 

4. О11т11.1 1ишрш1е iIO студентс;.:шпа „1-1обш111ост. Обсъждане във факултетите и 

кате;1,рите състоянието на студентския обмен и предприемане на действия за 

под,,бряьането му; 

5 .  Сш .. ·nи.! .. 1 1с11 отчет npeci МСПФ по перспективните планове и контрол на МСПФ 

над .-1ейността на ресорните зам. декани. 

! . Сп18ил-1зирс.1J-к на изtрюJените контакти и консорциуми от Евроатлантически 

научно-изсле;:ювателски uентрове за участие в следващи конкурси по 

че°lкдун:аро.JJJ И програми; 

; Съ:щаnанс на  ефективни работни групи и натрупване на експертен опит при 

подr'отовка и кандидатстване в конкурси на ЕК, СЗО и др; 

J .  Съшсствп -нJ подобряване на проектната дейност и крайните резултати от нея -

успешно участие в наuионални и международни конкурси. Включване на 

·Ун иверситети. в ме:ждунарошrи база-данни като предпоставка за участие в 

межuународни научно-изследователски и образователни проекти; 



4. Повишаване рюмера на привлечените финансови средства 3а научно

изс.1едошпе.0rс!<а дейност международни екипи: 

5 .  Илр;1жланс на MJJct:J.I !  научни кадри с достатъчно ниво на подготовка за 

и зс1с.]оьатслска дейност и конкурентноспособни за работа в европейски висши 

yt1 1·! : 1и u.ra: 

6. Пvблн ка.ш-ш на работните групи от !\!!У-Пловдив в международни реферирани 

списанин, включване па колеги от академичния състав в изготвянето и 
r 

ф 
r r пуо:1 !·1 1s:уышето на моноrра ични трудове и учеоници в чужоина и в съавторство 

с чу>кбнна: 

7 .  Дости гане оптимални.$! за МУ-Пловдив брой студенти, включени в 

програ,1,штс за студентска мобилност; 

8 .  Пови1шшш-�с размера н а  !юстъпленията н а  финансови средства за и3rраждане на 

адекватна академична среда за научно и образователно творчество с конкретен 

потt=•·! !Ша.1 н международен план. 

SWOT анализ на стоатепнпа 

1 .  Кадри и структури като източник на творчески потенциал за изграждане на 

r,псл1�до1нтс.- 1сю1 колективи и оригинални I<онцепции; 

7 Съз,1аленн контакти с редиш1 институции и организации от Евроатлантическия 

регион:  с някои са с1<а1ючени официални споразумения, от други са получени 

по,:.шисани писi\Ш за наыерения и взаимен интерес. Последните две споразуN1ения 

са с Зашингтонския университет Сейнт Луис в САЩ и с Имперски Колеж, 

Лон,2юн . Всяко от тези  ( предварителни) споразумения трябва да се развива с 

nocnюя1{cn1rm и нenpe,,:ъcllama инвестиция на ресурси, за да доведе до 

еъ ЗЩ)Ъ ! i(U<':.1 1 ост. 

С.-шби rтрани 

Кадровото обе:шечаване на МУ с адекватно подготвен в езиково и информационно 

отношение персонал с недостатъчно. 3а да се осигури ефективна и непрекъсната 

международна колаборация. Членовете на академичния състав с подходяща езикова и 



ко1vт 1отърш1 грамотност работят не:швисимо един от друг, което пречи ограничените 

човешки ресурси ла се концентрират в дейности от посочените приоритети. 

Възможности 

l .  J\1lУ-ПпоRJ.нв притежава калрови потенuиал и авторитетни научни структури за: 

а. насочване на наличните материални и човешки ресурси към приоритетни 

обчасти или тем.:пичнинаправлен:ия, които 

ефективна реализация: 

съдържат потенuиал за 

Ь .  п,1э-1-шране и рюработване на проекти, предиi.\ШО в областта на 

фундаментшшата медиuина и общественото здраве с наuионална и 

рпионш1на /1-Огоиз гочна Европа/ ориентаuия :  

с .  -:формиране на проектни екипи на факултетско и университетско ниво за 

н нтер;шсшшлинарни научни изследвания. 

2. МУ-Г1ювдив шча ресурси 3а създаване (кадрово и апаратурно) на Високо

технологичен комплекс за внедряване на иноваuионни научни технологии в 

мсдиuинската наука и практика. 

3 .  (\,J)'
r 

.. [ (ЛОВ,�!ИВ ИI\·!а ОП .ЦИИ. jJ,c.l ОПТИ!\1И:зира СЪОТfIОШеНИеТО !-lC7)iЧ!-!.Cl (.JKl1'ZU61/0Cl11 : 

!? у6 1 l/J,: (! i f  и тт (/ щrу•-uщ ефел:тивност, характерното за Европейските 

университети. както и да подобри значимостта на научните изследвания чрез 

конт ро.11 и е1,спертна научна оценка. 
4 rЛУ-� -J jювдив е в състояние да формира и поддържа минимален фонд средства, 

от конто да се финансират връзките с чужбина и успешното участие по 

межпународни програми. 

5. Привличан ·� 3а периода 20 1 2  -20 1 5  гад. на поне един асистент и/или редовен 

докторант от катедра с нужната езикова и компютърна подготовка, който да 

съдейства при разработването на проекти. 

l . Съ:хр;:шяване на безжи:шено статукво, при което се предполага, че без никаква 

юr вt:спщия на човешки и !\·Штериални ресурси мож:е да има ефективност и 

резултатност от дей1-юстите по МСПФ; 

2. Рюхвърляне на ресурсите в програма максимум, при която на "всяка uена" и 

самонелю да с,;:; развинат "всички" научни проблеми, свързани с медиuината, 



фарыацнята. ден:талната медицина и общественото здраве. Това ще Наtv1али 

шансонсте ш, J\'IУ-П:ювпив дд се открои на общия фон на сродните институции в 

страната . ;  

3 .  Процедурно забавяне нs  езиковото, компютърно и коJ\,1уникааионно ниво на 

университетската администрация; 

4. По1i;1ържш-1t  на непопулярни :ш млади и конкурентноспособни хора управленски 

лра �п ш-:н. които биха могли да поведат до отлив на качествен човешки ресурс 

къiv1 :rруп1 университети с 110--6:шгоприятни и сти!\·1улиращи работата условия. 

Стратегията за развитие на международната и проектна дейност на МУ-Пловдив 

с одобрена на 3асецание на С ьвета по i\11СПД от 29.02. 20 1 2  год. и е приета с решение 

на ле от 1 2 . 1 0 .20 1 2г. 


