
МАНДАТНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ — ПЛОВДИВ
2019 - 2023

на кандидата за ректор 

проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

“С  ТРАДИЦИИ  И  ИНОВАЦИИ  КЪМ  УСПЕХ”

СЕПТЕМВРИ 2019





3

Уважаеми колеги,

Представям Ви програмата си за управление на МУ — Пловдив за 
следващия мандатен период (2019-2023 г.). Тя е изготвена в съответ-
ствие с нормативни документи*. Основава се на качествена образова-
телна дейност, високи научни постижения и последователно отношение 
към социално-значимите процеси в обществото.

„С  ТРАДИЦИИ  И  ИНОВАЦИИ  КЪМ  УСПЕХ“

Медицински университет — Пловдив е държавно висше учебно за-
ведение, което непрекъснато се развива в образователната, научната и 
проектната дейност в съответствие с европейските стандарти и до-
брите университетски практики.

След изминалия мандат какви са главните предизвикателства?

- Развитието на МУ — Пловдив през последните години поставя въ-
проса за обезпечаване на качеството на обучение при увеличаващия 
се брой студенти. 

- Създаването на научно-изследователските центрове и постиже-
нията в научната дейност изискват консолидиране на научния 
потенциал в единна структура със собствена научна тематика и 
мултидисциплинарен подход.

- Натрупването на  многобройни и разнообразни данни в различните 
академични дейности води до необходимостта от съвременно съх-
ранение и управление на информацията с изграждане на модерен 
информационен комплекс.

* Закон за висшето образование в Р България 27.11.2018; Закон за развитие 
на академичния състав 26.02.2019; Правилник за устройството и дейността на 
МУ-Пловдив 2014; Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Р 
България 2017-2030; Стандарти и насоки за осигуряване на качество в Европейското 
пространство за висше образование (ESG) 15.05.2015.
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Защо се кандидатирам за бъдещото управление?

- Опитът ми в академичното ръководство на МУ — Пловдив (8 го-
дини зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна 
дейност) е сериозна основа както за продължаване на традициите, 
така и за нови творчески перспективи:

- Преподаването повече от 30 години и ръководството на катедра 
ми осигуряват  необходимите компетенции и познания на специ-
фичните образователни и научни особености в МУ — Пловдив;

- Познаването в детайли на действащото законодателство и нор-
мативната уредба във висшето образование гарантира принцип-
ност в управлението;

- Многобройните професионални контакти като лекар-микробиолог 
и имунолог с клинични катедри и пациенти ми дават основание да 
познавам диагностично-лечебната дейност и  нейните проблеми, 
свързани със здравеопазването.

Убедена съм, че академичните постижения, които имаме, трябва 
да бъдат не само съхранени, но и доразвити в името на Университета, ко-
ето зависи от всички нас. Градили сме в продължение на десетилетия на-
шия храм на образованието и науката.  Длъжни сме да утвърдим нашата 
Алма матер като част от най-добрите висши училища в България. Да я 
поддържаме и надграждаме. И това е мостът към стабилен напредък. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ за развитието на МУ — Пловдив:

1. Запазване на добрите академични  традиции и въвеждане на инова-
ции в учебната дейност. Издигане на престижа на МУ—Пловдив като 
Национална образователна и медицинска институция.

2. Високи научни постижения с практическа приложимост и трансфер 
на технологии в обществото.

3. Развитие на сътрудничеството с партньори на национално и между-
народно ниво.

4. Кариерно развитие на академичния състав чрез успешна кадрова по-
литика, както и с последователна и принципна административно-фи-
нансова политика.

5. Запазване на идентичността и автономността съобразно обществена-
та отговорност, значимостта за региона, страната и стратегическите 
национални цели.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ за реализиране на стратегията в бъдещото 
развитие на МУ — Пловдив:

• приемственост и новаторство
• екипност
• академична свобода
• стабилност на управлението
• професионализъм
• диалогичност и толерантност
• отдалеченост от политически влияния и партийна принадлежност

 
ПРИОРИТЕТНИ  НАПРАВЛЕНИЯ:

• Учебна дейност и качество на обучението
• Научно-изследователска дейност
• Международно сътрудничество и проектна   активност
• Сътрудничество със студентите
• Възпроизводство и развитие на академичния състав
• Надграждане на административния и финансовия капацитет за уп-
равление на научната инфраструктура и международните проекти
• Подобряване на социалната дейност и връзките с обществеността
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I. ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

1. Устойчива тенденция за развитие на студентския прием и подбор 
на мотивирани студенти

• Цялостна дигитализация на дейностите, свързани с обучение-
то и административното обслужване на студентите: кандидатсту-
дентска кампания, он-лайн записване и заплащане на такси, елек-
тронно студентско досие, паралелна електронна главна книга, 
стипендии, регистри в общежития, студентски столове, спортни 
съоръжения.

• Утвърждаване на традициите в кандидатстудентския прием за ма-
гистърските програми и въвеждане на он-лайн изпит за чуждес-
транните студенти.

• Увеличаване приема на кандидат-студенти за специалности със со-
циална и обществена значимост във ФОЗ като медицинска сестра 
и акушерка.

• В чуждоезиковото обучение по основните магистърски специал-
ности от една страна —  привличане на студенти от Европейския 
съюз и не-европейски страни, а от друга —  баланс между броя на 
чуждестранните студенти и възможностите на катедрите 
за осигуряване на качествен учебен процес с необходимия ака-
демичен състав, учебни зали и оборудване.

• Разкриване на магистърски програми по иновативни дисципли-
ни с интегриране в бизнеса с участие на български и чуждестранни 
университети.

• Осигуряване на всички етапи на „жизнения цикъл“ на студента 
с неговите образователни, личностни, интелектуални и емоцио-
нални аспекти.

• Разнообразяване на методите за обучение чрез разширяване на 
достъпа на студентите до дигитални и дистанционни форми на 
обучение, особено във ФОЗ и МК.

• Обезпечаване на съвременни учебници и учебни помагала на 
български и английски език по всички преподавани дисципли-
ни, осигуряване на достъп до интернет-базирани образователни 
платформи.

• Утвърждаване на Центъра за професионално обучение към МУ— 
Пловдив, за подготовка на кадри за актуалните на пазара на труда 
професии: здравен асистент, асистент на лекаря по дентална меди-
цина, болногледач, изпълнител на термални процедури.



7

2. Повишаване на практически ориентираното обучение
• Въвеждане на авангардни информационни и компютърни тех-

нологии в образователния процес и в клиничната практика.
• Развитие и усъвършенстване на Симулационния тренировъчен 

център; разширяване на дейностите му, свързани с обучението на 
студенти, докторанти и специализанти.

• Увеличаване на договорите за професионален стаж на студен-
тите в бакалавърските програми при МК —  помощник-фармацевт 
и медицинска козметика, с водещи организации и фирми от бизне-
са, както и с утвърдени практики и медицински центрове за магис-
търските програми по дентална медицина и фармация.

3. Следдипломно и продължаващо обучение
• Разширяване на следдипломното обучение и разработване на кон-

цепция за превръщане на отдел СДО в Департамент за обучение 
през целия живот.

• Непрекъснато повишаване на компетентността и практическите 
умения на преподавателите, въвеждане на нови актуални методи 
на преподаване, в партньорство със съсловните организации 
— БЛС, БЗС, Съюз на фармацевтите, на медицинските сестри и аку-
шерки.

• Усъвършенстване участието на МУ — Пловдив в теоретичното обу-
чение на специализантите и осигуряване на ефективен контакт 
с практическите бази на обучение съобразно изискванията на 
новата Наредба за специализациите от 2019 г.

• Създаване на диагностично-лечебен център по дентална меди-
цина във ФДМ с цел повишаване на качеството на практическото 
обучение на специализанти и постдокторанти.

II. ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ С ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ 
И ТРАНСФЕР В ОБЩЕСТВОТО
1. Концентрация на научно-изследователската дейност на МУ— 

Пловдив в разкрития чрез Постановление на МС  Научно-изсле-
дователски институт (НИМУ— Пловдив)

• Утвърждаване на НИМУ — Пловдив като основно звено на универ-
ситета за извършване на фундаментални, клинични и трансла-
ционни научни изследвания в приоритетните научни направле-
ния на МУ — Пловдив.
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• Превръщане на НИМУ— Пловдив в конкурентен участник в 
проектната дейност и в националното и международното на-
учноизследователско пространство; партньорство с бизнеса, ге-
нериране на иновации, създаване на стартиращи компании и 
продаване на научни продукти. 

• Създаване на интерактивна карта на специализираната 
научна инфраструктура с уникалното оборудване в НИМУ— 
Пловдив, както и на правила за достъп и цени на услугите.

• Включване в Националната пътна карта (2017-2023) на науч-
ната инфраструктура.

2. Инвестиция в приоритетни научни направления
• Консолидиране и насочване на средства в научни направления 

с доказани постижения в международен план (публикации в 
списания с импакт фактор, цитирания, патенти, проекти).

• Доизграждане на Центъра за компетентност по персонализира-
на медицина „ПЕРИМЕД“, финансиран по Оперативна програма 
„НОИР“ и уникален за страната.

• Софтуерно обновяване на Cad/Cam денталния център и Ком-
плекса за транслационни науки.

• Развитие и утвърждаване на 3D-принтирането като технология 
за трансфер на иновации при обслужване на научни, клинични и 
приложни проекти.

3. Привличане и задържане на квалифицирани научни кадри под 
ръководството на водещи изследователи за създаване на високи 
и устойчиви научно-приложни резултати

• Разширяване на докторантското и постдокторантското 
обучение и Преподавателската   академия.

• Ангажиране на утвърдени изследователи в обучението на 
докторанти, постдокторанти и преподаватели.

• Стимулиране на докторанти и млади учени за изследователска 
дейност в МУ— Пловдив чрез използване на научни проекти за 
подкрепа на кариерно развитие и националните научни про-
грами.

• Ранно и постепенно развитие на научен потенциал и изследова-
телска култура на повече студенти чрез активна кръжочна дей-
ност и работа с изявени студенти.
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• Широка видимост на научния потенциал на МУ — Пловдив чрез 
индивидуална регистрация в Research Gate и Science Direct.

• Привличане на изявени международни учени за работа в МУ — 
Пловдив с цел увеличаване на научния потенциал.

• Модернизиране и развитие на автоматизираната библиотеч-
но-информационна система с широк достъп до бази данни с на-
учна и учебна литература като част от академичната и национал-
ната информационна инфраструктура.

• Създаване на център за статистическа обработка на научни 
данни в подкрепа на изследователската и публикационна дей-
ност.

4. Изграждане на високонадежден информационен Дейта център — 
сървърен парк за съхранение, управление и обработка на данни, с 
облачни технологии, с модерно информационно обслужване на из-
следователската, проектната и финансово-счетоводната дейност, с 
възможност за предоставяне на услуги.

5. Aктуализиранe на правила и наредби за организация на научноиз-
следователската дейност и развитие на академичния състав.

6. Създаване на правила и механизми за администриране на техно-
логичен трансфер, управление на интелектуалната собственост и 
патентната дейност.

7. Продължаване на тенденцията за утвърждаване на списание Folia 
Medica в международното научно пространство.

8. Организиране и развитие на традиционните форуми „Дни на ме-
дицинската наука“, „Нощ на учените“ и „Наука и младост — МНД 
Асклепий“.

9. Подготовка и достойно отблязване на 75-годишния юбилей на Уни-
верситета и 50 години от създаването на ФДМ.
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III. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
И ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

1. Стимулиране и разширяване на преподавателската и студентската 
мобилност чрез програма Еразъм+ и извън нея — с европейски и не-
европейски трансатлантически и азиатски университети.

2. Продължаване организирането на публични лекции с привличане на 
гост-лектори от водещи университети в чужбина.

3. Разрастване на международната популярност и авторитет на МУ—
Пловдив чрез разработване на съвместни магистратури.

4. Продължаване членството на МУ — Пловдив в престижни меж-
дународни академични организации – EUA, AUF, ERC, EMSA, IFMSA.

5. Изграждане на устойчиви партньорства с водещи международни из-
следователски институции от други държави-членки на ЕС или асо-
циирани страни чрез участие в международни проекти, европей-
ски мрежи за наука и иновации и Съвместния изследователски 
център (JRC):

• Кандидатстване в европейски научни мрежи чрез консолидиран 
кадрови потенциал и научна инфраструктура.

• Насочване на капацитета на академичния състав на МУ—Пловдив 
към усвояване на средства по новата рамкова програма „Хоризонт 
„Европа“(2021-2027).

IV. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВСИЧКИ АКАДЕМИЧНИ  
ДЕЙНОСТИ

1. Усъвършенстване на академичната система за контрол на качеството 
на обучение чрез външно оценяване (акредитации на специалности 
за ОКС „магистър“ и „бакалавър“ и ОНС „доктор“ във всички профе-
сионални направления в МУ— Пловдив, рейтингови проучвания) 
и вътрешно оценяване (контрол върху спазване на академичните 
стандарти, коригиращи действия, одити).

2. Участие на студентите, съвместно с преподавателите, в подобря-
ване качеството на обучението и контрол върху ефективното провеж-
дане на упражненията, летните и държавните стажове.
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3. Доразвиване на електронната система за осигуряване на качест-
вото чрез участие на студентите.

4. Периодична оценка и актуализация на изучаваните специалности, 
дисциплини и учебни програми в съответствие със стандартите в Ев-
ропейското пространство за висше образование (ESG) и в зависимост 
от образователните потребности на пазара на труда.

5. Стартиране на диалог с други медицински университети и МОН за 
актуализация на единните държавни изисквания (ЕДИ) по специ-
алности. Въвеждането на нови дисциплини със съвременни между-
дисциплинарни програми в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ съобразно 
стандартите на Европейския съюз.  

6. Поддържане на високо качество на научната, международната и 
проектната дейност.

7. Модернизиране на материалната база и инфраструктурата

8. Поддържане на безопасни условия на труд и подобряване на соци-
ално-битовите условия.

V. СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СТУДЕНТИТЕ — НАЙ-ГОЛЕМИЯТ  
ПРИОРИТЕТ НА МУ — ПЛОВДИВ

1. Развиване на сътрудничеството със Студентския съвет, студентски-
те организации и студентските комисии към общежитията за решава-
не на образователни и социално-битови проблеми.

2. Стимулиране включването на студенти от горните курсове в провеж-
дането на упражнения и лекции със студенти от началните курсове.

3. Подпомагане участието на студентите в научни, художествено-
творчески и спортни прояви в страната и чужбина.

4. Утвърждаване на специални награди за български и чуждестранни 
студенти и докторанти с високи постижения в учебната, научно-из-
следователската, художествено-творческата, спортната и социалната 
дейност.

5. Разширяване дейностите на Welcome-офиса:
• осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа на бъл-

гарските и чуждестранните студенти в процеса на адаптация в 
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обучението и социалната среда чрез индивидуално консултиране 
и насочване към външни специалисти при необходимост.

6. Развитие на дейностите на Центъра за кариерно развитие чрез:
• подкрепяне, насърчаване и улесняване на студентите и завърши-

лите възпитаници в кариерното им развитие;
• подпомагане осигуряването на кадри за нуждите на работодате-

лите;
• системно информиране на студентите за състоянието на паза-

ра на труда и търсенето на кадри по специалностите, изучавани в 
Университета;

• провеждане на анкети и анализи за реализация на завършващите 
и удовлетвореността на работодателите от подготовката на кадри-
те.

VI. УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ

1. Координирана кадрова политика с Университетските болници за 
развитие на академичния състав и подпомагане на преподавателски-
те компетенции.

2. Сътрудничество в повишаване на качеството на обучение и изсле-
дователската дейност.

3. Предоставяне на апаратура за обслужване по съвместни научни 
проекти, учебна дейност и диагностично-лечебна   работа.

4. Подпомагане на Катедрата по педиатрия за изграждане на нова 
сграда с проучване на възможностите за финансиране чрез проекти 
и помощ чрез Алумни клуба.

VII. РАЗВИТИЕ И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ 
СЪСТАВ

1. Разработване и внедряване на процедура за повишаване на ква-
лификацията и професионалното развитие на преподавателите 
чрез:

• насърчаване иновациите в методите на   преподаване
• използване на нови образователни технологии.
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2. Актуализиране на методиката за атестация на академичния със-
тав и по-ефективното ú използване.

3. Актуализиране на съществуващите регламенти за подкрепа на 
участията в национални и международни научни форуми на ко-
лективи, преподаватели, докторанти и студенти.

4. Продължаване на политиката за устойчиво нарастване  на въз-
награжденията на работещите от всички групи длъжности и степе-
ни в МУ — Пловдив; осигуряване на диференцирано допълнително 
възнаграждение и промоция в зависимост от оценката за приносите 
в работния процес (участие в англоезично обучение, реални пости-
жения в конкретни научни области, висок преподавателски рейтинг, 
принадлежност и принос към университетските дейности на различ-
ни нива):

• съхраняване и развитие на стимулираща меритократична сре-
да с действащи правила на по-високите постижения в съответствие 
с Европейските политики в науката („performance based funding”).

VIII. ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ФИНАНСОВИЯ  
КАПАЦИТЕТ

1. Поддържане на непрекъсната връзка на ректорското ръководство с 
ръководствата на основните звена в МУ — Пловдив.

2. Доизграждане на интегрирана управленска информационна сис-
тема на ниво Катедра–Факултет (колеж, департамент) – Ректорат.

3.  Подобряване на административното обслужване на студенти, препо-
даватели и учени – плаващ график в работата на администра-
цията, без прекъсване и в удобно време за студенти и академичен 
състав.

4. Увеличение на приходите в МУ — Пловдив чрез привличане на чуж-
дестранни студенти, средства от проектна дейност, почивни бази, спе-
циализирани и високо-технологични платени услуги от НИМУ– Плов-
див и други научни центрове, Университетското издателство, курсове 
в Симулационния тренировъчен център и по линия на СДО.
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IX. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ВРЪЗКИTE С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Подобряване на условията за труд, обучение и отдих
• Довършване на строежа и оборудването на новия Учебен корпус-1 

(на фундаменталните катедри от МФ и ФФ) в близост до сградата 
на Детска клиника.

• Довършване на строежа и оборудването на сградата на терен би-
вша „Бърза помощ“ (до новата база на ФДМ) за катедрите на 
ФОЗ, образна диагностика и ДЕСО.

• Нова академична библиотека.
• Разширяване на закритата спортна база на бул. Васил Априлов 15а.
• Енергийно-ефективно саниране на базата за отдих в Цигов чарк 

и  превръщането ú в реален рехабилитационен център.

2. Подпомагане на преподаватели, студенти и администрация
• Оптимизиране на профилактичните прегледи на преподавате-

лите и служителите в МУ — Пловдив.
• Разширяване на програмата за социално подпомагане на сту-

денти, докторанти, преподаватели и служители в нужда.

3. Активно участие на МУ — Пловдив в културния и социален живот 
на регионално и национално ниво

• Подкрепа на танцовия ансамбъл „Медик“, хор „Веселие“, Музея на 
медицината, самодейните студентски състави, спортните отбори, 
Националния фестивал на пешеходците и участията на МУ—Плов-
див в междууниверситетски, национални и чуждестранни култур-
но-масови и спортни изяви.

• Подпомагане на благотворителни инициативи.
• Организиране на културни събития за утвърждване на МУ — 

Пловдив като част от културното съзведие на града – срещи с тво-
рци, литературни вечери, художествени изложби, представяне на 
изявени учени и лекари пред обществеността, честване на акаде-
мични и национални празници.

4. Медийна политика и връзки с обществеността
• Продължаващо медийно присъствие на университета в страната 

и в международното образователно пространство — за привлича-
не на повече студенти от България и чужбина и по-ясна видимост 
на научните ни постижения.
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• Продължаване провеждането на викторини по биология и химия 
и на публични научни презентации за популяризиране на универ-
ситета пред обществеността и привличане на кандидат-студенти.

• Поддържане на непрекъснати контакти и сътрудничество с 
ръководствата на МОН, МЗ, МРРБ, МИ, НАОА, както и с местната и 
областна администрация в Пловдив.

5. Разширяване дейността на Alumni клуба с цел утвърждаване на 
авторитета и идентичността на МУ — Пловдив и привличането на 
допълнителни инвестиции.

6. Продължаване на активния диалог със синдикатите.

7. Разширяване дейността на Издателството на МУ — Пловдив с възмож-
ност за присъствие на националния и електронния книжен пазар.

 
МУ — ПЛОВДИВ СЛЕД 4 ГОДИНИ?

Модерен европейски университет, който ще има:
• осезаемо присъствие в сферата на медицинското висше образование;
• съвременна учебна база, научна инфраструктура и информационно 

обслужване;
• задълбочени международни контакти, трансфер на знания, иновации, 

плурализъм и етични стандарти;
• мотивирани и качествени студенти, преподаватели и учени.

Убедена съм, че с компетентно и екипно управление, както и с Ва-
шата подкрепа, това е ВЪЗМОЖНО.

Ако е вярно, че „Науката събира знанието по-бързо, отколкото об-
ществото - мъдрост“ (А. Азимов), то нека проявим мъдрост, за да рабо-
тим заедно!

Отговорността е лична,  
реализацията – екипна,
а резултатите – за всички!

септември 2019 г.   проф. д-р Мариана Мурджева




