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А Н А Л И З 

 

НА МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ ОТНОСНО 

ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА И 

КОМПЕТЕНЦИИ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 

ПЛОВДИВ  

 

          През февруари 2020 г. бяха разпратени анкети на близо 80 работодатели 

различни градове в страната – основно в област Пловдив и Южна България, 

включително всички университетски болници в Пловдив и акредитирани бази за 

специализация на Медицински университет - Пловдив. Анализът е изготвен на 

база  на 25% извадка. 

           Предметът на дейност на 60% от проучените работодатели е 

диагностична и лечебна болнична дейност,  с дял 20% са търговците на 

лекарствени средства, по 5% са медико-денталните центрове, институциите, които 

осъществяват държавна здравна политика, служба по трудова медицина и салони 

за медицинска козметика.   

 



2 
 

              Три четвърти от проучените работодатели са от град Пловдив, 5% са от 

Пловдивска област – Асеновград, а по 10% са работодателите от област 

Смолян и област Пазарджик.  

          Представените работодатели са с различни мащаби – 30% са най-малките 

структури с персонал до 10 души, тези с персонал от 11 до 50 души са една пета 

от проучените работодатели, 5% от работодателите са с персонал от 51 до души, 

20% - с персонал от 101 до 250 и една четвърт са с над 251 души персонал. 

Приблизително общият брой на персонала на проучените работодатели е над 

2500 души. Делът да персонала, който е обучен в Медицински университет - 

Пловдив, варира за отделните работодатели, но при 79%  от работодателите 

този дял е между 50% и 100%,  при 45% – делът е от 90% до 100%. Това 

съотнесено към общия брой на персонала по отделни институции е близо 2000 

души, завършили Медицински университет – Пловдив, които се разделят по 

професионални направления както следва – една трета  специалисти по Здравни 

грижи, следвани от завършилите Медицина – една четвърт Фармация и 

Обществено здраве – по 19.30% и Дентална медицина – 3.51%. 

               

               Извадката е достатъчно представителна като обем и обхваща 

работодатели на всички професионални направления, по които обучава 

Университетът, и включва разнородни като предмет на дейност, собственост 

и мащаби организации.              

                 По отношение на качеството на базовата подготовка, давана от 

Медицински университет – Пловдив,  оценката на 90% от работодателите е 

отлична,  добра и много добра, 10% дават задоволителна оценка, а нито един 

работодател не дава незадоволителна оценка.  
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                 Що се отнася до адекватността на професионалната подготовка на 

бившите възпитаници на потребностите на пазара на труда, 95% от 

работодателите дават отговори „да“ и „по-скоро да“, един – „по скоро не“ и 

никой не е дал категорично отрицателен отговор. 

 

              40% от работодателите считат, че възпитаниците на Медицински 

университет – Пловдив имат нужда от допълнително обучение след 

постъпването си на работа, а за 30% от работодателите не е необходимо 

допълнително обучение.  Препоръките за допълнително обучение се отнасят най-

вече до надграждане на полученото обучение със специализация, следдипломна 

квалификация и придобиване на специфични умения в съответствие с предмета 

на дейност на работодателя. 
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                 Общо от знанията, уменията, качествата и компетенциите на 

бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив напълно 

удовлетворени са близо 56% от работодателите, а отчасти удовлетворени са 

37% от тях. Неудовлетворени от определени качества са само 5% от проучените 

работодатели.  

               

                   Качеството „теоретична подготовка на възпитаниците“ е най-силно 

поляризирано – то е оценено с „напълно удовлетворен“ от три четвърти от 

работодателите, но получава и най-ниска оценка „неудовлетворен“ от 10% от 

анкетираните. 65% от работодателите дават най-високата оценка за 

„практически умения“ и „отговорно отношение към работата“ и 5% дават 

най-ниската оценка на тези две качества. „Професионалните компетенции“ са 

най-високо оценени от 60% от работодателите и най-ниско – от 10%. 55% от 

работодателите са напълно удовлетворени от уменията за работа в екип на 

възпитаниците и нито един не е неудовлетворен. „Отношението към 
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пациентите“ е най-високо оценено от половината работодатели и нито един 

не е дал отрицателна оценка на това качество. „Креативност и гъвкавост“ се 

радват на пълното одобрение на 40%, а „бърза адаптивност и гъвкавост“ – на 

30% от работодателите. От последните две качества  са неудовлетворени 5% от 

анкетираните.  

 

       Следват качествата на възпитаниците, получили пълно одобрение от 

работодателите:          
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                Като показател за високата оценка на професионалните качества на 

бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив приемаме и отговора 

на въпроса „Бихте ли препоръчали бивши възпитаници на Медицински 

университет - Пловдив на свои колеги-работодатели?“ – 95% отговарят 

положително, а само един не е сигурен. 

                 Традиционно работодателите набират персонала си чрез препоръки на 

колеги – близо 29%, публикуване на обяви в сайтове за работа – почти 27%, 

21% правят избор сред специализанти и практиканти, 12% публикуват 

обявяват работните места на собствения си сайт и 6% използват структурите 

на Медицински университет – Пловдив – (Център за кариерно развитие, отдел 

„Човешки ресурси“, отдел СДО и др.). Съвсем малък е делът на работодателите, 

които използват бюрата по труда, лични контакти или сред сами търсещи 

работа. 

                 Недостиг на медицински персонал изпитват три четвърти от 

анкетираните работодатели, като най-голям е дефицитът на професионалисти 

по здравни грижи – за  73% от търсещите специалисти работодатели, като 

половината от този дефицит е за сметка на медицински сестри. Голямо е 

търсенето и на акушерки и медицински лаборанти.  14% от работодателите 

търсят магистър-фармацевти и 9% - лекари със различни специалности.  
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                  Препоръките на работодателите към обучението на студентите в 

Медицински университет – Пловдив са разнородни и отразяват спецификата на 

работата при всяка една организация: 

1. Да се променят ЕДИ – студентите по Фармация да имат учебна 

практика в аптеки и предприятия през целия период на обучението си. 

2. Да има промяна в наредбата за СДО на лекари по Дентална 

медицина, за да могат те и да специализират, и да работят в 

практиката си с пациентите; 

3. Да се въведе задължително разпределение за завършващите 

държавна поръчка медицински сестри. 

4. Повече практическа подготовка на студентите по Дентална медицина; 

5. Повече практика и летни стажове за студентите по Фармация; 

6. Участие на студентите в практически програми в реални работни 

условия; 

7. Стриктен контрол върху провеждането и активно участие на 

студентите в практическите стажове; 

8. Изпращане на студентите по Медицина и Здравни грижи на стаж в 

чужбина; 

9. Да се изисква от студентите по Дентална медицина не само по време 

на изпит, но и през периода на цялото обучение;  

10. При помощник-фармацевтите има дисбаланс между практическа и 

теоретична подготовка, както и липса на комуникационни умения; 

11. Да се въведе обучение по маркетинг и мениджмънт в специалност 

„Фармация“; 

12. Допълнително обучение на студентите по Медицина и Здравни грижи 

за познаване на финансово-счетоводните документи и програмните 

продукти, с които здравните заведения работят, изготвяне на здравно 

досие на пациента;  

13. Обучение на студентите по Фармация за работа с аптечни програми, 

с фактури, за работа с институции; 

14. По-задълбочена подготовка на студентите по спешна медицина и 

справяне със спешни ситуации. 

Изводи: 

1. Дипломантите на Медицински университет – Пловдив са добре подготвени, 

получават бърза реализация и са добре приети от работодателите. 

2. Професионалната им подготовка е в голяма степен адекватна на 

изискванията на пазара на труда. 

3. Препоръките се отнасят до придобиване на знания за  специфични 

дейности, които са в предмета на дейност на отделните работодатели.  

4. Работодателите отправят най-много препоръки за повече практическа 

подготовка на студентите в реална работна среда. 
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5. Работодателите държат не само на професионалната подготовка на 

кадрите си, но и на допълнителни качества, компетенции и умения като: 

отговорност и дисциплинираност, отношение към пациентите, умения за 

работа в екип, адаптивност, гъвкавост, креативност и др. 

Приложения: 

1. Структура на анкетираните работодатели на възпитаниците на Медицински 

университет – Пловдив към 28.02.2020 г. 

2. Оценка на работодателите за качеството на базовата подготовка и 

адекватността й на пазара на труда на студентите от Медицински 

университет – Пловдив към 28.02.2020 г. 

3. Степен на удовлетвореност от знанията, качествата и компетенциите на 

бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив към 

28.02.2020 г. 

4. Справка за недостига на медицински персонал при работодателите и 

средствата за набиране на персонал към 28.02.2020 г. 

Център за кариерно развитие: 

                                                                (Лидия Койчева) 

13.03.2020 г. 


