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Мандатната програма е изготвена в съответствие с Правилника за 

устройството и дейността на МУ – Пловдив (последна редакция) и 

кореспондира със Закона за висше образование на Република България 

(27.11.2018). Закона за развитие на академичния състав (26.02.2019), 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 и 

Стандартите и насоки за осигуряване на качество в Европейското 

пространство за висше образование (ESG) от 15.05.2015.  

 

 

В представената програмата за развитие на Факултета по 

дентална медицина се акцентира върху приемствеността в управението 

и идеята за адекватни промени, които да позволят израстване и 

утвърждаване на ФДМ като водещ научно-изследователски център за 

обучение на студенти, докторанти, специализанти и една 

високотехнологична лечебна база в България и в Европа. 

 

 

 

 

 

„Каквото сме направили само за себе си в живота ни, 

умира с нас. Каквото сме направили за другите и за 

света, остава завинаги.“ – Албърт Пайк      
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          Уважаеми колеги, 

през последните 28 години моят живот е пряко свързан с ФДМ – 

Пловдив - това е моята „Alma mater“.  

 През годините ФДМ – Пловдив е място, в което 50 години 

множество преподаватели и служители ежедневно влагат своя труд, 

знания, опит и емоции при обучението на студенти, специализанти и 

докторанти. През лечебните кабинети и клиничните зали на ФДМ са 

преминали хиляди пациенти. ФДМ винаги е бил част от 

образователното и научно пространство в България и Европа, но през 

последните години нашата  „Alma mater“ губи позиции. Липсват ясни, 

иновативни, ориентирани към съвременните предизвикателствата и 

младите хора работещи идеи за развитие и израстване. Не може да 

отречем, че през последните години се постигнаха и много успехи. 

Постигна се значително материалното обновяване и се закупи 

съвременна високотехнологична апаратура. Осигуряването на добрата 

материална база, закупуването на съвременна високотехнологична 

апаратура е голям успех, но не е достатъчно за постигане на високо ниво 

в един съвременен ФДМ. Това е задължителната основа.  Постигането 

на високи образователни и научни резултати зависи основно от хората, 

от уменията за управление на материалния ресурс, познаване 

възможностите на скъпоструващата апаратура и компетентното й 

използване. Трябва да продължим добрите традиции в ръководството 

на ФДМ, но и да търсим заедно нови идеи и работещи решения за 

следните предизвикателства:   

 

 Новите тенденции в националната и европейска образователна 

политика. 

 Все по-голямата конкуренция на образователния пазар. 

 Повишаване нивото ни в рейтинговата система на висшите училища в 

България и Европа. 

 Следване на бързото развитие на технологиите, научните постижения 

и прилагането им  при обучението на студенти и докторанти.   

 Актуализиране на учебните планове със съвременните изисквания, 

научни постижения и потребности. 

 Активна позиция при партньорството с БЗС, МЗ И МОН. 

 Създаване на нови високотехнологични центрове, развитие и 

ефективно управление на съществуващите, като част от един бъдещ 

високо специализиран диагностично-лечебен център към ФДМ. 
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 Развитие и подобряване СДО. 

 Кадровата политика.  

 Непрекъсната поддръжка и развитие на материално-техническата база 

на ФДМ.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФДМ — ПЛОВДИВ: 

 Съхраняване и развитие на добрите академични традиции във ФДМ. 

 Развитие и подържане високо ниво на учебната дейност, чрез 

въвеждане на иновативни и атрактивни за студентите методи на 

обучение и преподаване. 

 Развитие на научно-изследователската дейност чрез създаване на 

условия във ФДМ за проверка и апробиране  на нови дентални 

технологии и научни постижения. 

 Кариерно развитие на академичния състав на ФДМ чрез 

последователна, принципна административно-финансова политика за 

осигуряване на възможности за професионално и научно израстване. 

 Сътрудничество и партньорство на национално и международно ниво 

с други университети, научни институти, утвърдени учени и 

специалисти. 

 Издигане и утвърждаване на ФДМ — Пловдив като национална и 

европейска образователна, научна и лечебно-диагностична 

институция. 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА В 

БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА МУ— ПЛОВДИВ: 

 Приемственост, стабилност и диалогичност в управлението. 

 Екипност, активна работа, новаторство и визия за бъдещето. 

 Академичност и борба срещу политически и икономически влияния. 

 Професионализъм. 
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ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Учебна дейност и качество на обучението (студенти, докторанти, 

постдокторанти и СДО). 

 Кариерно развитие на академичния състав. 

 Научно-изследователска дейност и публикационна активност. 

 Развитие и усъвършенстване на материалната база на ФДМ. 

 Създаване на високо специализиран диагностично-лечебен център 

към ФДМ. 

 Развитие на приложна и фундаментална научно-изследователска 

дейност. 

 Проектна активност на международно и национално ниво. 

  Активно международно сътрудничество във всички приоритетни 

направления на ФДМ. 

 Сътрудничество със студентите.  

 Повишаване на административния и финансовия капацитет на ФДМ. 

  Активна социална дейност.  

 

I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО 

(СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СДО): 

 

1. Студентът на първо място: 

„Ученикът не е съд, който трябва да 

бъде запълнен, а факел, който трябва 

да бъде запален." – Плутарх 

 

 Непрекъснато подобряване и поддържане на материалната база и 

техническа обезпеченост необходима за теоретично и практическо 

обучение на студентите.  

  Широко и бързо въвеждане на съвременните електронни технологии 

във всички етапи на обучението на студентите – електрони  лични 

карти, досиета, главна книга и др.  

 Създаване на мобилно приложение (Mobile App) с цел непрекъснат и 

бърз достъп на студентите и техните преподаватели до учебните 

програми, графици за упражнения, лекции и изпити.  

 Осигуряване на качествен достъп до бърз безжичен интернет в целия 

район на ФДМ за студенти и преподаватели. 
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 Обезпечаване  на достъп до онлайн базирани образователни 

платформи, медицински бази с данни, съвременни учебници и учебни 

помагала на български и английски език. 

 Създаване на електронна база данни на лекции, уебинари, 

монографии, дисертации и публикуването на пълния им текст след 

съгласие от авторите. 

 Внимателно планиране на броя студенти на чуждоезиково обучение с 

възможностите на ФДМ за осигуряване на учебения процес с учебни 

зали, оборудване и преподаватели. 

 Дебат за въвеждане на  стария традиционен модел на изпити – изпит, 

поправка в рамките на изпитната сесия и ликвидационна сесия преди 

започване на новата учебна година. 

  Дебат за изцяло нов модел за стаж на студентите в 6 курс, оценка на 

практическите им умения след стажа и държавните изпити. 

 Активна съвместна работа между преподавателите, докторантите и 

изявени студенти.  

 Стимулиране на мотивираните студенти с постижения в обучението, 

науката, изкуствата и спорта. 

 Създаване адекватни условия на студенти, докторанти и 

преподаватели да участват в европейските и международни програми 

за обучение и обмяна на опит (ЕРАЗЪМ + и др.). 

 Актуализация на учебните програми с цел следване на съвременните 

тенденции в денталната медицина. 

 Оптимизиране практичната подготовка на студентите, чрез оптимална 

клинична натовареност  и  адекватно материално осигуряване. 

 

2. Оценка и контрол на качеството на обучение: 

 Усъвършенстване на академичната система за контрол на качеството 

на обучение чрез външно оценяване (акредитации и 

постакредитационен контрол, рейтингови проучвания и др.) 

 Вътрешно оценяване (контрол върху спазване на академичните 

стандарти, коригиращи действия, одити и др.). 

 По-активно участие на студентите, съвместно с преподавателите, в 

подобряване качеството на обучението и контрол върху ефективното 

провеждане на лекциите, упражненията и стажовете (постоянна 

обратна връзка). 

 Актуална оценка и промяна на учебните програми  в  преподаваните 

дисциплини  в съответствие със стандартите в Европейското 
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пространство за висше образование (ESG) и  „Профил и компетенции 

на европейските лекари по дентална медицина“. 

 Започване на диалог с другите дентални факултети, съсловните 

организации и МОН за актуализация на единните държавни 

изисквания (ЕДИ) по специалността „Дентална медицина“. 

 

 

3. Следдипломно и продължаващо обучение:  

„Да се учиш е все едно да плуваш срещу 

течението: щом спреш, отнася те назад" 

– китайска поговорка. 

 

 Подобряване и разширяване на следдипломното обучение във ФДМ.  

 Активно участие в разработването и въвеждането на съвременна 

концепция за обучение през целия живот на лекарите по дентална 

медицина (лекции, основни практични курсове и др.) съвместно със 

съсловните организации (БЗС, СЗБ) и фирми. 

 Подпомагане на непрекъснато повишаване на теоретичните познания 

и практическите умения на преподавателите, ангажирани в СДО.  

 Осигуряване на необходимата материално-техническа база за СДО, 

чрез развитието на високотехнологични центрове и високо-

специализиран диагностично-лечебен център към ФДМ, което да е 

съобразно изискванията на новата Наредба за специализациите от 

2019 г.  

 Разработване и акредитиране на иновативни магистърски програми 

(masters course) след анализ на пазара на труда в колаборация с 

Центъра за професионално обучение към МУ—Пловдив. 

 Обсъждане със съсловните организации за въвеждането на нови 

дисциплини със съвременни интердисциплинарни програми 

съобразно стандартите на Европейския съюз (дентална медицина за 

възрастни, естетична дентална медицина и др). 
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II. КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

„Тайната на вечната младост е да се учи 

всеки ден нещо ново..." - Солон 

 

 Създаване на възможности за активно използване на наличната 

апаратура и техника от преподаватели, специализанти и докторанти, 

чрез закупуване на необходимия софтуер, материали и консумативи.  

 Създаване на нови високотехнологични центрове, развитие и 

ефективно управление на съществуващите с активното участие на 

преподаватели, специализанти и докторанти.  

 Интегриране на научните изследвания, апробацията на нови 

съвремени лечебни протоколи във високотехнологичните центрове и 

във високо-специализирания диагностично-лечебен център към ФДМ.  

 Създаване условия за допълнително финансово стимулиране на 

работещите във високотехнологичните центрове и специализираният 

диагностично-лечебен център към ФДМ. 

 Покана за изнасяне на лекции и практични курсове от водещи 

световно признати учени и клиницисти. 

 Непрекъснато повишаване на преподавателския капацитет на всички 

преподаватели във ФДМ, чрез насърчаването им да използват нови 

съвременни методи и технологии на обучение.  

 Съвместна работа с цялото ръководството на МУ – Пловдив за 

продължаване на добрата традиция за устойчиво нарастване на 

възнагражденията на работещите  в МУ – Пловдив  и в частност във 

ФДМ.  

 

III. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И 

ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ 

 

 Използване на високотехнологичните центрове и специализираният 

диагностично-лечебен център към ФДМ, при разработки на проекти и 

използване на получените резултати за повишаване публикационната 

активност на преподавателите и докторантите. 

 Методическо подпомагане на преподавателите, докторантите и 

постдокторантите кандидатстващи за финасиране от 

междууниверситетски, национални, европейски и международни 

научно-изследователски проекти. 

 Подпомагане и организиране на различни научни форуми на 

територията на ФДМ и МУ-Пловдив.  
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 Дебат за формиране на отделна секция по дентална медицина към 

Folia Medica. 

 Синхронизиране на научно-изследователската дейност на ФДМ— 

Пловдив с разкрития чрез Постановление на МС Научно-

изследователски институт в МУ-Пловдив. 

 Създаване на партньорства с водещи научно-изследователски 

центрове в Европа и в света.  

 По-добра видимост на научния потенциал на ФДМ — Пловдив чрез 

ирегистрация в популярни научни и професионални платформи - 

Research Gate, Science Direct, Google Scholar, Linkedin и др.  

 Модернизиране и дигитализиране на библиотечно-информационната 

система с широк достъп до  научна база данни, регулярно закупуване 

на  научна и учебна литература. 

 Използване на научно-изследователския потенциал и клиничен опит 

на преподавателите във ФДМ за съвместно партньорство с бизнеса за 

клинични изследвания на иновативни дентални материали и 

апаратура.   

 Сътрудничество с утвърдени наши и чуждестранни изследователи и 

клиницисти в обучението на докторанти и постдокторанти. 

 По-добър качествен подбор на научните проекти (съобразен с новите 

тенденции в денталната медицина и стратегическите научни 

направления на МУ-Пловдив), с цел реализиране на резултати с 

висока стойност осигуряващи висока публикационна активност. 

 Организиране и развитие на традиционните за ФДМ форуми „Наука и 

практика ръка за ръка" (Съвместно с РК на БЗС Пловдив) и  “Лазерна 

академия.” 

 

IV. РАЗВИТИЕ HA МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ПРЕОРИТЕТНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ НА ФДМ 

 

 Подпомагане на преподавателите, докторантите и постдокторантите  

за по-активно участие   в европейските  и международни програми за 

обучение и обмяна на опит (ЕРАЗЪМ + и др.) 

 Подобряване на условията за интегриране на програмата за обучение 

на студентите (условията за приравняване на изпити и упражнения) 
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при участие в европейски  и международни програми (ЕРАЗЪМ + и 

др.) 

 Организиране на публични лекции  за студенти и преподаватели на 

актуални за денталната медицина теми от утвътрдени гост-лектори от 

страната и от чужбина. 

 Създаване на условия за участе в съвместни проекти при 

разработване на дисертации между ФДМ-Пловдив, други 

университети в Европа и университети в страни извън европейския 

съюз.   

 Стимулиране на студентите, докторантите и преподавателите за 

изнасяне на лекции и практически курсове в университети в Европа 

и други страни извън европейския съюз. 

 Изграждане на устойчиви партньорства с водещи факултети по 

дентална медицина от други държави на ЕС или асоциирани страни, 

чрез участие в съвместни международни проекти, европейски мрежи 

за наука и иновации и Съвместния изследователски център (JRC). 

• Подпомагане и насочване на капацитета на академичния състав на 

ФДМ—Пловдив към проекти за усвояване на средства по новата 

рамкова програма „Хоризонт Европа" (2021-2027). 

 

V. СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СТУДЕНТИТЕ  

 

„Добрите думи раждат доверие, добрите 

помисли раждат мъдрост, добрите 

постъпки раждат любов.“ - Лао Дзъ 

 

 Постоянно сътрудничеството със студенти и студентските 

организации за решаване на  социално-битови и административни 

проблеми. 

 Създаване на действащ механизъм за активна обратна връзка със 

студентите за решаване на проблеми свързани с образователния 

процес – лекции, упражнения (материално осигуряване и др.) 

 Осигуряване на регламент за подпомагане на изявените студенти 

участващи в научно-изследователски проекти и кръжоци с цел 

възможност за по-активното им включване е в тях (отработване на 

упражненията и др.). 

 Дебат за създаване на възможност за стимулиране на изявените 

студенти да учстват в програма за оказване на помощ (включирелно 
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езикова за чуждестранните студенти) на по-слабите и изоставащи 

студенти. 

 Подпомагане участието на студентите в научни, художествено-

творчески и спортни прояви в страната и чужбина. 

 Стимулиране на изявените български и чуждестранни студентии, 

докторанти със специални награди за високи постижения в учебната, 

научно-изследователската, художествено-творческата, спортната и 

социалната дейност.  

 Постоянна техническа, психологическа и емоционална подкрепа на 

българските и чуждестранните студенти в процеса на адаптация в 

обучението и социалната среда.  

 Провеждане на редовни анкети и анализ за реализацията на 

завършващите ФДМ-Пловдив, тяхната  удовлетвореност и мнението 

на работодателите за подготовката на кадрите. 

 

VI. ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И 

ФИНАНСОВИЯ КАПАЦИТЕТ НА ФДМ   И АКТИВНА 

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ  

 

1. Повишаване на административния и финансовия капацитет: 

 

 Непрекъсната връзка с ректорското ръководство на МУ — Пловдив, 

чрез интегрирана управленска информационна система на ниво 

Катедра - Деканат - Ректорат. 

 Дигитализиране на административните услуги и подобряване на 

сегашното административно обслужване на студенти и 

преподаватели.  

 Осигуряване на постоянен и качествен достъп до бърз безжичен 

интернет в целия район на ФДМ за студенти и преподаватели. 

 Използване възможностите на високо-технологичните центрове 

(Лазерен, CAD/CAM, Имплантологичен) за допълнителни финансови 

приходи във ФДМ—Пловдив чрез привличане на средства от 

проектна дейност, курсове по линия на СДО, лечебна дейност и др. 

 Създаване на Диагностично-лечебен център към ФДМ и интегриране 

на високо-технологичните центрове (Лазерен, CAD/CAM, 

Имплантологичен), като практическа база за СДО и диагностично-

консултативна и лечебна база за високотехнологични дентални 

услуги. 
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 Активна връзка с фирмите за безплатно осигуряване на иновативна 

апаратура и материали, срещу предоставяне на научни изследвания и  

резултати от клиничните проучвания в базата на ФДМ-Пловдив. 

 

2. Активна социална дейност и връски с обществеността: 

 

 Подкрепа за традиционните за ФДМ и организиране на нови 

обществени и социално значими събития, каквото е вече 

традиционното за ФДМ - „Великденска усмивка“.   

 Създаване на контакти с други университети и организации за 

съвместно организиране на културни събития във ФДМ и МУ- 

Пловдив. 

 Подпомагане на редовните профилактични прегледи, социална и 

колегиална подкрепа на преподавателите и служителите в ФДМ— 

Пловдив при настъпване на тежки здравословни проблеми.  

 Разширяване на програмата за социално подпомагане на студенти, 

докторанти, преподаватели и служители в нужда. 

 Непрекъснато подобряване на условията на труд, обучение и 

административно обслужване. 

 Стимулиране и подкрепа за студентите и преподавателите участващи 

в самодейни студентски състави, спортни отбори, кръжоци и др. 

 Подпомагане и популяризиране на участниците от ФДМ-Пловдив в  

междууниверситетски, национални и чуждестранни  научни, 

културни, спортни и социални проекти.  

 Осъществяване на непрекъснати контакти, сътрудничество с 

ръководствата на МОН, M3, НАОА и създаване на лоби в 

управленските структури на държавата, които да лобират за МУ и 

ФДМ-Пловдив. 

 Непрекъснато и редовно актуализиране на сайта на ФДМ на български 

и английски, синхронизиране с мобилно приложение (App).  

 Активна реклама на образователните, научните , клиничните и други 

постижения във ФДМ-Пловдив. 

 Подготовка и достойно отбелязване на 50-годишния юбилей от 

създаването на ФДМ – Пловдив през 2020 г. 
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   БЪДЕЩЕТО НА ФДМ – ПЛОВДИВ СЛЕД ЧЕТЕРИ ГОДИНИ: 

 Една непрестанно развиваща се образователна, научна и 

лечебна институция с модерна и високотехнологична база. 

 Модерен факултет заемащ достойно място на картата на 

България, Европа и света. 

 Модерен факултет с мотивирани преподаватели на високо 

професионално ниво, доволни, знаещи и можещи студенти. 

 Факултет с който студентите и преподавателите да се гордеят.  

 

 

Уважаеми колеги, 

бъдещето на ФДМ може да бъде постигнато само заедно от всички нас 

чрез приемственост, стабилност, диалогичност в управлението, 

активна работа в екип, новаторство и визия за бъдещето. Убеден съм, 

че заедно можем да превърнем ФДМ в един модерен факултет заемащ 

достойно място на картата  на България, Европа и света. 

 

 

 

 

 „Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите...“ 

/Питагор/ 

 

 

 

 

Гр. Пловдив   Доц. д-р Иван Ченчев, дм 

21.11.19 г.         ............................ 


