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Предлагам на Вашето внимание, уважаеми колеги, моята мандатна програма за 

управление и развитие на Медицински колеж в периода 2019-2023 г 

 

 

 

ЦЕЛ 

ДА ПОСТИГНЕ НОВО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА МК ЧРЕЗ 

ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И 

ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА. 

ДА РАЗКРИЕ НОВИ, ПЕРСПЕКТИВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ЗА ДА ОТГОВОРИ 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА ТРУДА.  

 

 

 

 да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на 

Болонската декларация на министрите на образованието на страните – 

членки на ЕС, от 1999 г.  

 да усвои бързо и пълноценно съвременните информационни и 

комуникационни технологии и тяхното използване в практиката  

 

 да актуализира учебните планове и програми за пълното им хармонизиране 

с критериите на водещите в тази сфера български и чуждестранни МК 

 

 да развива и утвърждава системата за продължаващо обучение като фактор 

за повишаване на професионалната квалификация на своите възпитаници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ 

ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 

I. Учебна дейност 

II. Повишаване мотивацията на студентите 

III. Повишаване мотивацията на преподавателите 

 

Учебната дейност абсолютен приоритет в дейността на ръководните органи на 

МК. 

 

1. Внимателен анализ на съдържанието на образователната програма на всички 

преподавани специалности в Медицинския колеж. 

2. Правилно планиран учебен график целящ разпределение на упражненията и  

лекционните курсове за преподаваните дисциплини според ЗВО и Правилника на 

МУ Пловдив.  

3. Актуализиране на учебните помагала от работни преподавателски екипи – 

учебници, тестове и ръководства.  

4. Периодично обновяване на ръководства, учебници, тестове и атласи.  

5. Максимално използване на European credit transfer system за оптимизиране и 

актуализиране на учебните планове и програми за пълното им хармонизиране с 

критериите на водещите в тази сфера български и чуждестранни МК.  

6. Материално-техническо оборудване на учебния процес - 100% от залите да са 

оборудвани с мултимедия. 

7.  Обучение чрез хоризонтална и вертикална интеграция на дисциплините: 

хоризонтална, например анатомия + физиология, вертикална: анатомия + 

кинезитерапия. 

8. Акцент върху практическото обучение на студентите. АС да утвърди предложени 

за всяка специалност минимален брой практически умения, като част от добрата 

медицинска практика, които студентите трябва да са усвоили при дипломирането 

си. 
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9. Увеличаване броя на чуждестранните студенти, особено от страни, НЕ членки на 

ЕС. 

10. Изготвяне на програма за обучение на английски език, а защо не и въвеждане на 

програми и на други езици. 

11. Внедряване на иновационни образователни технологии в процеса на обучение. 

12. Партниране с ръководството на Университетската болница и МУ за издигане 

нивото на учебната дейност. 

13. Обучение основано на стимулационни технологии: интерактивни компютърни 

манекени, виртуални компютърни програми – симулатори, стандартизирани 

пациенти на базата на МУ. 

14.  Обсъждане възможностите за проектно ориентирано обучение, чрез използване 

на изследователски технологии. 

15. Обвързване с информационно-комуникационни и компютърни технологии-

електронни обучаващи програми, видеофилми и видеолекции. 

16. Интегрирано обучение – лекции, учебно – практически занятия, симпозиуми. 

17. Интерактивни методи на обучение, чрез дистанционни образователни технологии. 

18. Приоритетно финансиране на дейностите, свързани с учебния процес. 

Обезпечаване на учебната дейност с препарати, фантоми, апаратура за 

онагледяване на лекции и упражнения.  

19. Въвеждане на повече свободно избираеми дисциплини,  тематични курсове и 

кръжоци (метало-керамика, иновативни технологии в козметиката и др.), които 

носят кредитни точки и по-пълно удовлетворяват интересите на студентите. 

20. Създаване на тренировъчен  център за социална рехабилитация и интеграция, за 

да могат студенти и преподаватели да усъвършенстват уменията си.  

21. Своевременно актуализиране и поддържане на интернет-страницата на МК в сайта 

на МУ за учебната дейност на специалностите - програми, дати за изпитни сесия, 

лекционни курсове, за проектна дейност, мобилности, обяви за хабилитации, 

кандидат студентска кампания на МК. 

22. Достъп с електронен код за резултати от колоквиуми, изпити, лекционни курсове. 

23. Проучване на резултата от обучението относно  развитието на компетенциите на 

студентите. 

24. Да се актуализира учебната документация, изискванията и критериите за 

повишаване качеството на образователния процес, както и на неговия контрол в 

съответствие с европейските стандарти. 
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Повишаване мотивацията на студентите чрез: 

1. Диференцирана такса за обучение - за различните специалности, както и за 

платено обучение. 

2. По рейтингови резултати. 

3. Обективно структуриран изпит за базови дисциплини - практичен и теоретичен 

изпит, дидактически тестове, решаване на казуси, есета. 

4. Мини практически изпит – текущо изпитване за контрол и оценка, като 

колоквиум. 

5. Мониторинг на качеството на обучение - експертни оценки чрез посещаване на 

занятия, гледане на видеоклипове (хабилитирано лице или ръководител на 

специалността или старши преподавател). 

6. Акумулираща система за отчетност за овладяване на компетенциите - няколко 

оценки през семестъра. 

7. Номинация - крайна оценка на изпита. 

Повишаване мотивацията на преподавателите чрез: 

1. Кариерно развитие – своевременни хабилитации за  всички преподаватели, 

покрили изискванията от закона за нея. 

2. Създаване на възможност за преподаване на английски език с по-високо трудово 

възнаграждение. 

3. Приоритет за повишаване на квалификацията чрез придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването за преподавателите завършили медицина, 

стоматология, фармация и специалисти по здравни грижи в катедрите на МУ. 

4. Приоритет за включване в магистърски програми - Обществено здраве, Здравни 

грижи, Здравен мениджмънт, Социални грижи, Медицинска педагогика и др. 

5. Усъвършенстване на системата за атестация на преподавателския състав. 

6. Предоставяне на по-големи правомощия на ръководителите на всички 

специалности и на преподавателите при организирането и провеждането на 

учебните занятия. 

7. Организиране на ежегоден конкурс за най-добър преподавател. 

 

Очаквам Ваши идеи и предложения: tanyakitova@yahoo.com  

 

mailto:tanyakitova@yahoo.com
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СТУДЕНТИ 

1. Пълна колаборация и съдействие на дейността на студентския съвет, както и 

финансиране на студентските организации в рамките на закона. 

2. Утвърждаване на академични отношения между студенти и преподаватели и 

осигуряване на индивидуално ръководство на учебната и научна работа чрез 

въвеждане на система за менторство.  

3. Реално ангажиране на студентската общност в управлението на МК. 

4.  Повишаване изискванията към учебно-практическите бази и обучаващите ги 

по време на клинична практика и пред дипломен стаж, така че той да бъде 

максимално ползотворен за студентите. Организиране на студентски стажове в  

съвременни и модерно оборудвани лаборатории и клиники, например 

физиотерапевтични, зъботехнически. 

5. Включване на амбициозни студенти в научно-изследователската и 

международната дейност на МК чрез проекти. Стимулиране за участие в научна 

продукция.   

6.  Създаване на условия за ранна професионална ориентация, специализация и 

реализация на студентите.  

7.  Разработване на система за мотивиране на студентите за постигане на високи 

образователни цели. 

8. Осигуряване на обратна връзка за получаване на информация за реализацията 

на нашите студенти с цел излизане на предни позиции в рейтинговата система. 

9. Постигане на по-високо равнище на студентската мобилност по програма 

Еразъм+ чрез реализиране на студентски практики в рамките на програмата. 

 

Очаквам Ваши идеи и предложения: tanyakitova@yahoo.com  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ 

1. Динамично /планово и извънредно/ разкриване на конкурси за преподаватели, 

съобразно нуждите на МК.  

2. Да се популяризират и използват възможностите за преподавателска  и студентска 

мобилност по линия на международни програми и проекти. 

mailto:tanyakitova@yahoo.com
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3. Осигуряване на своевременна, актуална и всеобхватна информираност на 

студентите и преподавателите за инициативите на МУ-Пловдив в сферата на 

международното сътрудничество. 

4.  Стимулиране подготовката на преподавателите за чуждо-езиково обучение в 

най-актуалните специалности. 

5. Създаване на възможност за усъвършенстване на езиковите познания на 

преподавателския състав за сметка на Университета  до достигане на В2 ниво. 

6.  Усъвършенстване на педагогическите умения чрез преодоляване трудностите за 

употребата на информационните технологии. 

7. Материални преференции за специалностите, в които има недостиг на кадри 

(например медицинска козметика). 

8. Участие във вътрешно университетски и международни проекти, асоцииране на 

преподавателския състав на МК с академичния. 

 

Очаквам други Ваши идеи и предложения: tanyakitova@yahoo.com  

 

ДИРЕКТОР НА МК  

1. Периодични срещи със състава на всяка специалност (планове за действие, 

мониторинг). 

2. Периодични срещи със студенти от всички курсове и специалности.  

3. Периодично обсъждане на изразеното в анкети мнение на студенти,  с цел 

ефективно управление и подобряване на качеството на обучение. 

4. Систематично проучване на мнението на преподавателите и студентите по 

организацията и провеждането на учебния процес. 

5. Директорът да съдейства за промяна в ОКС „професионален бакалавър“, която не 

удовлетворява студентските очаквания чрез внасяне на мотивирано предложение 

към Народното събрание. 

 

  

mailto:tanyakitova@yahoo.com
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НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

1. Обсъждане на възможностите за  разкриване въвеждане на нови специалности  

като ефективен механизъм за привличане на студенти. Например: Здравна 

администрация. 

2. Разкриване на процедура за въвеждане чрез планиране, тестване и внедряване  на 

нови образователни специалности  в МК – „Оптометрист“ и „Дентален асистент“. 

3.  Специалност „Ерготерапия“, която цели осигуряването на равни възможности 

на хората с увреждания и защитава правото им за независим живот и социално 

приобщаване. 

4.  Специалности „Лекарски асистент“, „Социален работник“, „Масажист“ - само за 

лица с увредено зрение. 

5. Организиране на курсове за следдипломна квалификация за (СДО) за всяка 

специалност. 

6. Подписване на договори с Българска Асоциация на професионалистите по 

здравни грижи (БАПЗГ), които носят кредитни точки за практикуващите 

специалисти по здравни грижи.  

7. Да се поддържат ползотворни партньорства с професионални, пациентски, 

неправителствени и др. организации за:  

- 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 преподавателския състав на МК в разработването и 

внедряването в практиката на нови научни методи за профилактика, контрол и 

лечение на социално значимите заболявания  

 

Очаквам  Ваши идеи и предложения: tanyakitova@yahoo.com  

 

  

mailto:tanyakitova@yahoo.com
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ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 в областта на образованието и научно-изследователската дейност 

1. Да се установят и развият партньорски отношения и подходящи образователни 

институции от страните на Европейския съюз за специалностите от МК. 

2. Да се разшири мобилността на преподавателите в сродни научни организации от 

страни членки на ЕС по двустранни споразумения. 

3. Постигане на по-високо равнище на студентската мобилност по програма Еразъм+ 

чрез реализиране на студентски практики в рамките на програмата. 

4. Включване в подрегионалната програма за обмен CEEPUS (Central European 

Exchange Program for University Studies) за студентска мобилност и сътрудничество 

между университетите в Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

5. Повишаване на мобилността на преподаватели и студенти чрез  програмите ТEMPUS 

и ЕRASMUS MUNDUS в трети страни извън Европейското пространство за висше 

образование. 

6. Участие във вътрешно университетски и между университетски проекти, асоцииране 

на преподавателския състав на МК с академичния. 

7. Обсъждане възможностите за международно сътрудничество-гост преподаватели за 

споделяне на съвременните тенденции в преподаваната дисциплина от страни като 

Латвия, Армения, Англия и Франция, Казахстан. 

8. Набиране на студенти – чрез активна пропаганда и реклама за подбор на 

чуждестранни студенти от страни НЕ членки на Европейския съюз, например 

Виетнам, Индия, Шри Ланка, Иран и Африка, които не се стремят към придобиване 

на  дипломи от ЕС. 

9.  Да се актуализира учебната документация, изискванията и критериите за 

повишаване качеството на образователния процес, както и на неговия контрол в 

съответствие с европейските стандарти. 

10. Да се актуализират договорите за международно сътрудничество с досегашни 

партньори за съвместна работа в областта на качеството на образованието, за обмен 

на преподаватели, студенти и научна информация. 

 

Очаквам  Ваши идеи и предложения: tanyakitova@yahoo.com  

mailto:tanyakitova@yahoo.com
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ДРУГИ 

1. Озеленяване и дизайн- поддържане на територията на МК чиста и цветна. 

2. Създаване на музей свързан с историята на МК. 

 

Очаквам  Ваши идеи и предложения: tanyakitova@yahoo.com  

  

mailto:tanyakitova@yahoo.com


10 
 

 

Доказано е, че работната среда е един от най-важните фактори за качеството 

на свършената от нас работа. За всеки е по-приятно да изпълнява служебните си 

задължения в креативна, позитивна, ергономична среда със средства на труда, 

отговарящи и дори надхвърлящи технологичните му способности.  

Ето защо се надявам да изградим една хармонична и позитивна работна среда. 

Нека заедно намерим катализатор, който да промени атмосферата на работното 

място което да вдъхнови и промени нагласите на хората.  

Спомнете си, че за да се разгори огън е необходима искра.  

Надявам се на вашата помощ и активно съдействие. 

Вярвам, че вашият избор, ще е в полза на Медицински колеж, за неговия 

просперитет и развитие, за да постигне чудеса. 

 

Уважаеми колеги, 

Надявам се, че изложената платформа отразява моето искрено мнение и 

виждане за развитието на Медицински колеж Пловдив.  

доц. д-р Таня Китова, дм, дмн.  


