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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕНИДЖМЪНТ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНАТА 
ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ” 

 
 

1. Цел на обучението по дисциплината  
 Основна цел на обучението по дисциплината „Мениджмънт на медико-
диагностичната лабораторна дейност“:  

• да подготви студентите - медицински лаборанти как да се адаптират в условията 
на динамично развиващия се трудов процес;  

• да даде необходимите познания в практически аспект за по-широко и реално 
внедряване на принципите и технологиите на здравния мениджмънт в 
управленската дейност на здравеопазването.  

Учебното съдържание отговаря на едно важно изискване на съвременното медицинско 
образование, а именно актуалните проблеми в медико-лабораторната дейност и 
ефективните подходи за тяхното решаване. 
Целта се съгласува с:  

• мисията и концепцията за университета;  
• обема (съгласно ЕДИ) и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата 
 ECTS), видни от учебния план;  
• квалификационната характеристика на специалността;  
• образователната степен (професионален бакалавър).  
• целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост 
 и по хронология в учебния план.  

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
1. Да запознае студентите с най-значимите теми, представящи интегративния 

характер на здравния мениджмънт. 
2. Да допринесе за по-широко осмисляне на приоритетите и методите на 

управление, както и приложението им в практиката. 
3. Да формира у студентите критично мислене при оценка на перспективите в 

медико-лабораторната дейност. 
 

2. Учебно съдържание на дисциплината  
Дисциплината „Мениджмънт на медико-диагностичната лабораторна дейност“ с 
продължителност 30 часа (20 часа лекции, 10 часа упражнения). 

3. Предпоставки  
След приключване на обучението студентите трябва да придобият следните 

познания и умения: 
 теоретични знания:  

− да усвоят най-необходимите общи познания по здравен мениджмънт; 
− да познават различните подходи за реализация на ефективен мениджмънт; 
− да познават правилните подходи за разрешаване на междуличностни и 

междугрупови конфликти; 



− да познават в детайли технологията за професионално атестиране на здравните 
кадри. 

 практически умения:  
− да прилагат умело подходи за разрешаване на междуличностни и междугрупови 

конфликти; 
− да прилагат ефективни подходи за решаване на стари и нови нерешени 

проблеми на мениджмънта в медико-диагностичната лаборатория.  
 

4. Академични ресурси  
 Обучението се води от нехабилитирани преподаватели  с професионална 
квалификация  „Медицински лаборант” и ОКС „магистър“, специалност  „Обществено 
здраве и здравен мениджмънт”. 
 

5. Материални ресурси  
 За обучението се използва наличната материална база на Медицински колеж, с 
ползване на мултимедийна техника. 
 

6. Лекционно обучение  
 Лекциите се подготвят и изнасят по формата на мултимедийни презентации, 
които се предоставят на студентите предварително по електронен път, за да могат да се 
подготвят за всяко занятие. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са избор 
на водещия лектор. 

7. Практически упражнения  
 За практическото обучение се предоставят методични указания, ръководства и 
тестове. Провеждат се  дискусии, решаване на ситуационни задачи, изработване на 
реферат.  

Възлагат се задачи на студентите да подготвят и защитят своя теза (презентация) 
по тема, която е предизвикала интерес. След това се провежда дискусия, пред които 
докладващият студент защитава тезата си.  
 

8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове  
Учебници  

1. Борисов, В., Азбука на здравния мениджмънт, Здравен мениджмънт, том І, 
Филвест, София, 2004 г. 

2. Попова, С., Н. Кръстева, К. Юрукова, Комуникационни умения и автономни 
функции на сестринството, Гриф Пловдив, 2001 г. 

3. Избрани лекции – сп. Здравен мениджмънт.  
4. Воденичаров, Ц., С. Попова. Медицинска етика. ДАК, София, 2003 г.  
5. Гладилов, Ст. и колектив. Икономика на здравеопазването. Princeps, София, 

2004 г. 
 

9. Контролни работи  
 Текущият контрол проследява нивото на усвояване на теоретичните знания и 
практически умения и е задължителен елемент от учебната дейност. Целта на текущия 
контрол е студентите да усвоят по-трайно и качествено  материала по дисциплината. 
 

10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента  
 Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя, който напътства 
студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 
   

11. Сътрудничество между преподавателите и студентите  
 Това сътрудничество се изразява в:  



o Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна подготовка, 
текущи трудности по усвояване на материала и възможности с индивидуална програма 
на учене да постигне повече.  
o Използване на часове за консултации.  
o Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.  
 

12. Изпити  
Изпитите, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за:  
1. Резултатите на студентите от текущия контрол по време на практическото обучение, 
самостоятелни задачи, индивидуална работа, активност на студента,  участие с 
преподавателя в научни изследвания и проекти и др.;  
2. Изготвяне и защита на реферат, което е част от заключителния етап в обучението. 
На основата на теорията, на обобщаването и осмислянето на медико-лабораторната 
практика се дава вариант на конкретно решаване на проблем в дадена област.  
 

13. Стандарти за оценяване  
Успешното изучаване на дисциплината „Мениджмънт на медико-диагностичната 
лабораторна дейност“ от учебния план се оценява като стойност от оценки за учебната 
дейност на студента през целия семестър. Включва отделни оценки за:  

• поставените индивидуални цели и тяхното изпълнение; 
• придобитите нови знания, умения и поведение при различни ситуации; 
• самооценка. 

Окончателната оценка от текущия контрол се формира като средна аритметична. 
 
Стандарти за оценка:  
• Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат като 
база за следващите нива на обучение.  
• Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в „готова схема“, като 
липсва готовност за самостоятелно използване на получените знания и професионални 
компетенции; терминологията не е усвоена, изложението се характеризира с беден 
език;  
• Добър (4) получава студент при ограничена самостоятелност в прилагането на 
получените знания и придобитите професионални компетенции; допуска неточности в 
използваните понятия;  
• Много добър (5) получава студент, който прилага практическите познания 
самостоятелно, продуктивно, адекватно използва понятията от изучаваната 
дисциплина, има добра езикова култура;  
• Отличен (6) получава студент, който самостоятелно използва получените знания и 
професионални компетенции, логично, с наличие на творчески елемент. Владее и 
прилага на практика професионалната етика и култура на поведение. 
  
При започване на занятията студентите трябва да бъдат запознати със стандартите за 
оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и възможностите за 
получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра.  
 

14. Формиране на крайната оценка  
Крайната оценка определя, в каква степен даденият студент е постигнал целта на 

обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва контрол и оценка 
на знанията, уменията и поведението на студентите по следните критерии: 

▪ Теоретични знания. 
▪ Практически умения. 
▪ Професионално поведение. 



За всеки компонент участващ в крайната оценка се определя коефициент на значимост 
(от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва да винаги да бъде 1. Крайната 
оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 
компоненти умножени със съответните коефициенти на значимост.  
Qкрайна оценка= к1Qоценка от теоретични  знания + к2Qоценка от практически умения +к3Qоценка от 
професионално поведение  
 
к1 = 0.40; к2= 0.30; к3= 0.30;  
 
Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, крайната оценка е 
задължително слаб 2.  
Компопентите  участващи при формиране на оценката и коефициентите на значимост за 
всяка дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия 
академичен стандарт на дисциплината.  
 
15. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността по 
оценяването  
• Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за регламента, 
процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции и жалби при 
неспазване на настоящите правила.  
• Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на установени 
технически пропуски или грешки (например при изчисляване или нанасяне на оценките), 
както и при сериозни основания за разминаване на фактически показаните знания, умения 
и компетентности и получената крайна оценка за тях.  
• Допускат се корекции на оценките в случаите по предходната алинея в студентската 
книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга само от титуляр на 
дисциплината. 

 

 
 


