
Декан: 

(Проф . Д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

на специалност „Управление на медика-социалните 

дейности и общественото здраве" 

Задочно обучение, 

образователно-квалификационна степен „Магистъ р" 

професионална квалификация: 

Медико-социален мениджър и обществено здраве 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ). ;J/f: РЬ2015 
и одобрен от Академичния съвет с Протокол №1'Щ,.J.2.015 

Влиза в сила от учебната 2015/2016 год. 

Пловдив, 2015 



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

Учебен план на специалност „Управление на медико-социалните 

дейности и общественото здраве" 

1 Факултет 

Обществено здраве 

1 Професионално направление 

7.4. Обществено здраве 

1 Специалност 

„Управление на медика-социалните дейности и общественото здраве" 

1 Форма на обучение 

Задочно 

1 Утвърден с протокол на АС 

№ / Ректор: проф. д-р Стефан Костянев, дмн 

1 Утвърден с протокол на ФС 

№ / Декан: проф . д-р Румен Стефанов, дм 

\Анотация 

Обучението по специалността „Управление на медика-социалните дейности и 
общественото здраве" има за цел подготовката на висококвалифицирани кадри в 

управлението на медика-социалните грижи с оглед максималното задоволяване на 

потребностите на гражданите и оптимизиране на качествените и количествени аспекти на 

тяхното здраве. То е съобразено с Европейските директиви за получаване на образователна 
степен „Магистър", определящи съдържанието на професионалната компетентност и на 
видовете дейности, които студентите трябва да овладеят. 

Обучението напълно отговаря на мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за 
развитие на МУ-Пловдив. Организацията на обучението е в съответствие с поставените цели, 
задачи и капацитет на университета. 

Обучението се извършва в три основни области: фундаментална, специална и 
практическа подготовка с продължителност 3 семестъра. 

При завършването на образованието, магистърът по „Управление на медико
социалните дейности и общественото здраве" трябва да притежава общи и специални знания 
и умения за оценяване на нуждите, социалните и медика-социални потребности на индивида 

и обществото; за установяване на отношения с клиента, основаващи се на взаимно доверие; за 
умело прилагане на социалното законодателство; за събиране 1 обработване, анализиране и 
обосноваване на информация, свързана с дейността на социалните институции . 

Тези знания и умения ще позволят на магистъра по „Управление на медико
социалните дейности и общественото здраве" да работи самостоятелно или в екип в различни 
области на медика-социалното управление - да заемат управленски длыкности в Регионални 
Дирекции за Социално подпомагане; Управленски длъжности в Заведенията за социални 
услуги; Ръководители на заведения в общността: Домашен социален патронаж, Дневен 



центьр, Центьр за социална рехабилитация и интеграция, Центьр за временно настаняване, 
Кризисни центрове, Центрове за настаняване от семеен тип, Защитени жилища, Обществени 

трапезарии, Приюти;_ Ръководители на Специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги: Домове за деца или младежи с увреждания, Домове за възрастни хора с 

увреждания, Социални учебно-професионални заведения, Домове за стари хора, Домове за 

временно настаняване. 

Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, съдържат очакваните 

компетенции и умения, които студентите ще имат след завършване на обучението. 

Осигурен · е пълен достъп (за студенти и кандидат-студенти) до информационни 

източници, относно предлаганото обучение (програма) и възможностите за следващо 

развитие. 

1 Професионална квалификация 

Медика-социален мениджър и обществено здраве 

1 Равнище на квалификации 

ОКС „Магистър" 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" 
или „магистър" по „Социални дейности", „Социална педагогика" или друго висше 

образование, различно от социалната област /педагози, икономисти и други/. Правилникът за 
прием на студенти в университета ежегодно се актуализира и утвърждава от Академичния 

съвет, публикува се на сайта на университета и се разпространява чрез „Справочник за 
кандидат-студенти" на МУ-Пловдив. 

Приемът на магистри се утвърждава с решения на Академичния съвет за всяка учебна 
година. 

Ред за признаване на предходно обучение 

Представена диплома за завършено образование по посочената ОКС и съответна 

специалност. 

Rвалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита, от тях 75 кредита от 
задължителни дисциплини и 15 за държавен изпит. Получават се и допълнителни кредити от 
свободно избираемите дисциплини. 

\ Профил на програмата (специалността) 
Магистърската програма е ориентирана в три основни области: фундаментална, 

специална и практическа подготовка. 

1 Основни резултати от обучението 

След завършване на обучението, магистърът по „Управление на медика-социалните 
дейности и общественото здраве" трябва да притежава общи и специални знания и умения за 
оценяване на нуждите, социалните и медика-социални потребности на индивида и 

обществото; за установяване на отношения с юшента, основаващи се на взаимно доверие; за 
умело прилагане на социалното законодателство; за събиране, обработване, анализиране и 

обосноваване на информация, свързана с дейността на социалните институции. 

Професионален профил на завършилите с примери 



В специалност „Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве" се 
подготвят широкопрофилни и висококвалифицирани специалисти с приложна насоченост в 

управлението на медико-социалните дейности и общественото здраве. 

Възможности за продължаване на обучението 

В докторантски програми „Управление на здравните грижи" и „Икономика на 
здравеопазването" към професионално направление 7.4. Обществено здраве . 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра: АО - общ брой, от тях Л - за лекции; С - за семинарни (упражнения) 

Извънаудиторни часове в семестъра: ИО - общ брой, СП - за самостоятелна работа/подготовка, КР - курсова 
работа, реферат, проект 

К - ECTS кредити; ФИ - форма на изпитване (със стойности И - изпит, Т- текуща оценка. З - заверка, П -
продължава следващ семестър) 

1-ви семеспrър 

Основи на управление на 25 
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ейности и общественото1 

10 60 35 3,2 

драве 
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Професионална етика на; 40 35 3,8 и 6. 20 10 10 75 
соuиалния мениджъ 

правление на времето и 50 
40 5,2 и 7. 30 10 90 

3-ти се.меспrьр 

Ергономия на труда в 40 
1. аведенията за медика-. 20 15 5 90 50 4,4 

оциални услуги 

Маркетинг н 15 10 5 65 30 
35 3,3 

социалните услуги 

Социология 20 15 5 65 35 30 3,5 

едико-социална 95 50 45 4,9 25 15 10 
ехабилитация 

н 
15 10 5 65 30 35 3,3 

игиенни изисквания~ 25 
6. към заведенията за 15 15 о 65 40 . 3,3 

едико-социални ижи 

7. 
социална; 

15 10 5 65 30 35 3,3 

Свободно изби аеми дисциплини 

1. Методология на НИР 15 10 5 50 30 20 :2,7 
Философия, 20 религия 

15 10 5 50 30 2,7 благотворителност 

Обща и възрастова< 
15 10 5 50 30 20 2,7 

15 10 5 50 30 20 ,2,7 
Бизнес етика 15 10 5 50 30 20 2,7 

6. Философска 
15 10 5 50 30 20 

2,7 
антропология 

Всяка свободно избираема дисциплина носи допълнителни кредити. 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

По време на обучението по всяка дисциплина оценяването и текущия контрол се 
осъществяват посредством изпълнение на задания-курсови работи, реферати, разработване на 

проекти, решаване на казуси, дидактически тест; в края на обучението по дисциплината, за 
заключителен контрол - дидактически тест/ реферат и писмен изпит. 
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Дипломиране с разработване и защита на дипломна работа или с държавен изпит по 

специалността. 

\ Форми на обучение 

Задочно 

Директор на програма или еквивалентен отговорник 

Декан: Проф. д-р Р. Стефанов, дм 

доц. Т. Стоев, дм, катедра ЗМИЗОМ 


