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Заедно сме по-добри,  
заедно сме по-силни! 

 
Уважаеми колеги, 

През своята почти 10 годишна история Факултетът по обществено 

здраве се утвърди като основно звено в МУ-Пловдив и като един от  

водещите факултети в страната в областта на общественото здраве.  

Неслучайно през 2014 г. той бе класиран на първо място в професионално 

направление „Обществено здраве“ в Рейтинговата система на висшите 

училища в България.  

На фона на ясноизразения профил на академичната ни институция, 

ФОЗ изпъква като структурно звено, което допълва, доразвива и 

разширява университетското ѝ измерение - със своя мултидисциплинарен 

преподавателски екип, с учебните си програми, представящи най-широк 

спектър от научното познание (здравни науки, икономически и управленски 

науки, социология, психология, педагогика, информатика, математика и 

др.). Това обуславя значимостта на учебната ни дейност, която е свързана 

с другите факултети в МУ-Пловдив, подсигурявайки интердисциплинарни 

умения и компетентности за студенти, докторанти и специализанти от 

всички сектори на медицината и здравеопазването.  

По отношение на научноизследователската дейност, ФОЗ 

нееднократно заема челните места в университета, основаващи се на 

високи наукометрични показатели – публикации в международни 

специализирани списания с IF, положителни цитирания и висок персонален 

h-индекс на академичния състав. 

ФОЗ успешно изгражда своя авторитет и в международен план. 

Многобройни са гостуващите лектори от чуждестранни университети, с 

широк международен отзвук се посрещат конференциите по редки болести, 

успешно се развива проектната дейност с университети от Централна и 

Източна Европа по линия на Университетската агенция на 

франкофонията.  

Предстои период, в който изграденото трябва да се надгради, а 

постигнатите успехи – да се умножат. 



2 
 

Предлагам на Вашето внимание, уважаеми колеги, моята мандатна 

програма за управление и развитие на Факултета по обществено 

здраве в периода 2017-2021 г. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД 

Утвърждаване и развитие на завоювания престиж и постиженията 

в учебната, научноизследователската и международната дейност 

и укрепване и модернизация на ФОЗ като основно структурно 

звено в Медицински университет – Пловдив.  

 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ 

I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

1. Усъвършенстване на организацията и управлението на 

учебния процес чрез: 

 актуализиране на учебното съдържание, учебните планове и 

програми, включително съгласуването им с учебните планове 

на други европейски университети с оглед на подобряване 

условията за студентска и преподавателска мобилност; 

 периодично обновяване на текущи, семестриални и годишни 

тестове и други форми на оценяване; 

 използване на възможностите за интерактивно обучение в 

симулационния тренировъчен център на университета при 

обучението на медицински сестри и акушерки;  

 разширяване на университетската информационна система с 

модул за административно обслужване на студентите. 

 

2. Преодоляване на проблемите и ускорено внедряване в учебния 

процес на електроннобазирани и дистанционни форми на 

обучение и контрол. 

 

3. Подобряване на качеството на учебния процес в съответствие с 

европейските стандарти в акредитираните и утвърдени във 

факултета ни специалности в бакалавърските и магистърски 

програми по професионално направление Обществено здраве и 

професионално направление Здравни грижи. Организиране и 
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провеждане на обучението на българските и чуждестранни 

студенти в съответствие с европейските и световни стандарти за 

професионални направления медицина, дентална медицина и 

фармация. Повишаване на ефективността на комисията за 

управление и контрол на качеството на обучение към ФОЗ. 

 

4. Периодично обсъждане на изразеното в анкети мнение на 

студенти, специализанти, докторанти и потребители на кадри на 

ФОЗ с цел ефективно управление и подобряване на качеството на 

обучение. 

 

5. Обсъждане на възможностите за въвеждане на нови 

бакалавърски и магистърски програми като ефективен 

механизъм за привличане на студенти. Например: 

 бакалавърска програма Здравна администрация;  

 магистърска програма Public Health; 

 магистърска програма Биостатистика, съвместно с 

Математически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 

6. Подготовка на български и чуждестранни докторанти за 

придобиване на ОНС „доктор“ по акредитираните от НАОА 

докторски програми във ФОЗ. 

 

7. Подготовка на докладите за самооценка и акредитиране на 

докторски програми Здравен мениджмънт и Медицина на 

бедствените ситуации. 

 

8. Проучване на възможности за изнесено обучение на чужд език 

(английски, руски, френски...). 

 

9. Утвърждаване на ФОЗ като ключова база за следдипломно 

обучение по преподаваните във факултета специалности. 

 

10. Разработване на идеен проект за създаване на Център за 

професионално обучение за професии от социалния и здравния 

сектор (болногледач, здравен асистент, социален асистент и др.), 



4 
 

като се търси сътрудничество с Агенцията по заетостта и други 

неправителствени организации. 

11. Използване на възможностите, които предлага Центърът за 

кариерно развитие за подпомагане на контактите между наши 

дипломанти и работодатели. 

 

12. Участие в иновативни европейски образователни проекти за 

осигуряване на оптимални условия за модерно обучение на 

студентите от ФОЗ. 

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

 
ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ  

1. Разработване на основните приоритети в рамките на  

стратегията за развитие на научноизследователската дейност на  

ФОЗ и интегрирането им в общата стратегическа перспектива на 

МУ-Пловдив.  

 

2. ФОЗ да инициира и да се включи в изграждането на съвременна 

научна инфраструктура за провеждане на стойностни 

мултидисциплинарни изследвания, като се установят контакти 

както със сродни факултети, така и с факултети от други 

специалности в страната и чужбина. 

 

3. Повишаване на обема и качеството на научноизследователската 

дейност чрез стимулиране на интереса на академичния състав и 

студентите към иновативни идеи. 

 

4. Стимулиране на участието във вътреуниверситетските  

проектни сесии, като се изградят мултидисциплинарни екипи за 

колективни научноизследователски проекти. 

 

5. Да се разшири участието на научни колективи от ФОЗ в 

международни изследователски проекти и конкурси.  

 

mailto:nonka.mateva@abv.bg
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6. Приоритетно да се активизира мобилността по международни 

научно-изследователски проекти и проекти с образователен 

характер. Да се създадат условия за ефективно използване на 

системата за академична мобилност, което ще даде възможност 

за разработване на част от трудовете на редовните докторанти в 

научни организации в чужбина.  

 

7. Организиране на конгрес на Българското научно дружество по 

обществено здраве, на който ФОЗ да бъде домакин. 

 

8.  Организиране на научна сесия или дни на науката на ФОЗ с 

международно участие и последващо публикуване на сборник с 

доклади, в рамките на честването на 10-годишния юбилей на 

факултета. 

 

9. Предвид изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България, да се създадат условия за 

разработване на дисертационни трудове от колегите-

преподаватели без научна степен за придобиване на ОНС 

„доктор“. 

 

10. Да се осигурят финансови средства от външни източници за по-

ефективно финансово обезпечаване на научните изследвания на 

ФОЗ. 

 

11. Да се стимулира научно-преподавателския състав за развитие и 

усъвършенстване чрез регламентирано финансово 

подпомагане на преподавателите за участия в научни 

конференции, конгреси, обучения и специализации у нас и в 

чужбина. 

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

  

mailto:nonka.mateva@abv.bg
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III. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

1. Установяване на контакти и ефективно сътрудничество със 

сродни факултети от Европа и други страни в сферата на 

образованието, науката и управленските дейности с цел 

споделяне и обмен на добри практики. 

 

2. Осигуряване на своевременна, актуална и всеобхватна 

информираност на студентите, докторантите и академичния 

състав на ФОЗ за инициативите на МУ-Пловдив в сферата на 

международното сътрудничество. Да се популяризират и 

използват възможностите за преподавателска и студентска 

мобилност по линия на международни програми и проекти. 

 

3. Постигане на по-високо равнище на студентската мобилност по 

програма Еразъм+. Разширяване на дейността чрез реализиране 

на студентски практики в рамките на програмата.  

 

4. Включване в подрегионалната програма за обмен CEEPUS (Central 

European Exchange Program for University Studies), която поддържа 

студентска мобилност и сътрудничество между университетите 

в Централна, Източна и Югоизточна Европа, както и в програмите 

ТEMPUS и ЕRASMUS MUNDUS, които създават условия за 

мобилност в трети страни извън Европейското пространство за 

висше образование.  

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

 
IV. РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

1. Провеждане на целенасочена политика за подбор, привличане и 

задържане на млади перспективни кадри с доказани качества, 

включително мотивиране на изявени студенти за 

преподавателска и научноизследователска работа. 

 

2. Подобряване на чуждоезиковата подготовка на 

преподавателите с оглед на въведеното обучение на английски 

mailto:nonka.mateva@abv.bg
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език в МУ-Пловдив и потенциално интегрирано обучение в 

партньорство с чуждестранни университети. 

 

3. Усъвършенстване на педагогическите умения на 

преподавателите с периодично участие в обучителни курсове. 

 

4. Оказване на всестранно съдействие на академичния състав за 

участия в преподавателски и научноизследователски дейности у 

нас и в чужбина, включително участия в научни форуми, в 

проектна дейност, в създаване на учебници и учебни помагала на 

български и чужд език. 

 

5. Иницииране и всестранно съдействие за разкриване на поне 3 

академични звания „професор“ и 3 – „доцент“ в рамките на този 

мандат. 

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

 
V. ПАРТНЬОРСТВА  

1. Да се поддържа постоянна и ефективна връзка със 

студентските асоциации в МУ-Пловдив, които да се включат 

активно в усъвършенстването на системата за проучване на 

студентското мнение, свързано с качеството и контрола на 

обучението. 

 

2. Да се стимулират студентите към научно-изследователска 

работа чрез подпомагане на участието им в 

интердисциплинарни научни проекти. Да се стимулира и 

подпомага участието на студенти, докторанти и млади учени от 

факултета в престижни международни и национални научни 

форуми, вкл. в ежегодния форум на МУ-Пловдив „Наука и 

младост“.  

 

3. Да се подкрепи и стимулира студентското участие в 

извънаудиторни форми на обучение и активност (кръжочна 

дейност, информационни дни, семинари и др.). 

mailto:nonka.mateva@abv.bg
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4. Да се поддържат ползотворни партньорства с професионални, 

пациентски, неправителствени и др. организации в няколко 

посоки: 

 засилване на връзките с обществеността, с пациентските 

организации и лекарите от лечебните заведения в региона за 

решаване на важни проблеми на общественото здраве; 

 разширяване на участието на академичния състав на ФОЗ в 

разработването и внедряването в практиката на нови научни 

методи за профилактика, контрол и лечение на 

социалнозначимите заболявания;  

 разработване на превантивни програми, ориентирани към 

определени популационни групи от региона със 

социалнозначими заболявания чрез привличане на финансови 

средства от външни източници /научноизследователски 

фондове, бизнес-организации и др./ 

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

 
V. УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Кадрово обезпечаване на катедрите и секциите във ФОЗ както с 

млади, перспективни и мотивирани кадри, така и с утвърдени, 

опитни преподаватели, включително и придобили право на 

пенсия, в рамките на законовите възможности. 

 

2. Оптимизиране на системата за администриране, обратна връзка 

и контрол чрез открити заседания на деканския съвет по ресори 

и по повод важни стратегически решения, касаещи академичния 

състав и дейността на факултета като цяло. 

 

3. Поддържане на създадената електроннобазирана практика 

(чрез електронна поща) за възлагане на административни задачи 

и бърза обратна връзка на академичния състав с деканското 

ръководство. 

 

4. Осигуряване на видимост за цялостната дейност на ФОЗ и 

активността на преподаватели, студенти и докторанти: 

mailto:nonka.mateva@abv.bg
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 поддържане на актуален информационен бюлетин в сайта на 

университета в частта му за ФОЗ; 

 провеждане на целенасочена политика за популяризиране и 

рекламиране на предлаганите от Факултета специалности. 

Изготвяне на подходящи рекламни материали (текстови 

дипляни, афиши, компактдискове и др.) за представяне на 

възможностите за професионална реализация на 

завършилите ФОЗ. 

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

 
VI. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

1. Поддържане и поетапно обновяване и модернизиране на 

материално-техническата база с осигуряване на възможности за 

използване на модерни информационни технологии за 

подпомагане на обучението. 

 

2. Осигуряване на оптимални условия за преподаване и обучение 

чрез изграждане на нов учебен корпус със съдействието на 

ръководството на МУ-Пловдив. 

 

3. Осигуряване на финансова стабилност на факултета и неговите 

звена, спокойствие и сигурност у преподавателите и служителите 

чрез проактивно поведение и позиция в академични органи и 

комисии, в които деканът участва по право. 

 

Очаквам и други Ваши идеи и предложения: nonka.mateva@abv.bg 

  

mailto:nonka.mateva@abv.bg
mailto:nonka.mateva@abv.bg
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VII. БЕЗ ЗАГЛАВИЕ ЗА НАЙ-ВАЖНОТО 

И най-добрият план, и най-перфектната организация, и най-

съвършената технология, и най-способният администратор не могат 

да постигнат и най-благородните си цели, ако отсъства най-важното: 

добронамерен, колегиален, приятелски, етичен и вдъхновяващ дух и 

спокойна, открита, незатормозяваща атмосфера на работното ни 

място. 

Като свой приоритет поставям създаване и постоянно поддържане на 

такава атмосфера чрез спазване на базисни принципи като 

справедливост, диалогичност, прозрачност и съпричастие. 

Надявам се с Ваша помощ и активно съдействие да организираме 

тийм-билдинги, тържества за нашите деца и внуци, екскурзии, 

партита по повод празници, юбилеи, награди, успешно завършени 

проекти, дисертации, партита без поводи. 

Вярвам във Вашите идеи, във Вашата подкрепа и съдействие, във 

Вашите добри намерения и добри сърца. 
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Уважаеми колеги,  

 

Надявам, че изложената платформа успява да отрази моето искрено 

желание и воля за приемственост и развитие на нашия факултет. 

 

Надявам се, че принципността, прозрачността, толерантността и 

добрият академичен тон ще допринесат за създаване на условия за 

приятна и плодотворна работа на всички. Нашата сила ще бъде в нашето 

обединение.  

 

Защото заедно сме по-добри във всичко и навсякъде. 

 

Защото заедно сме по-силни. 

 

Надявам се на Вашата подкрепа.  

 

Вярвам, че Вашият избор ще е в полза на нашия факултет, за неговото 

утвърждаване и интегриране в образователното и научно пространство на 

университета и най-вече за създаване на условия за успешна и спокойна 

работа на преподаватели, служители, студенти и докторанти. 

 

Проф. Нонка Матева, дм 


