
 
„АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА КОХРАНОВИ СИСТЕМНИ РЕВЮТА“ 

(ИНТЕНЗИВЕН КУРС – 40 УЧЕБНИ ЧАСА) 
 

Анотация: интензивният спецкурс „Академично писане, изработване на кохранови 
системни ревюта“ се предлага за първи път в България. Курсът е създаден в рамките на проект 
с Договор КП – 06-ДК1/6 от 29.03.2021 г. „COVID-19 HUB – Информация, иновации и 
имплементация на интегративни научни разработки“, финансиран по конкурс, свързан 
с пандемията от COVID-19, към Фонд „Научни изследвания“ – МОН. 
 Насочен е към лекари, специализанти, докторанти, постдокторанти, млади учени. 
(При възможност могат да бъдат включени и студенти, с изявен интерес към научни 
проучвания). 
 Обхванати са основите на научното писане с акцент върху публикации, представящи 
оригинални проучвания, казуси и всички видове обзорни статии (тип „ревю“).  
 Най-голямо внимание е отделено за придобиване на знания и умения за изработване 
на Кохранови системни ревюта: концепция, какво представляват, как се подготвят, защо са 
важна част от вземането на информирани решения в медицината и здравеопазването. 
 Курсът предвижда 30 часа лекции и 10 часа семинарни занятия. 
 При завършването на курса се издава оригинално валидно удостоверение за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (25 кредита по ЕСТS). 

Отговорник: доц. д-р Л.Деспотова-Толева, дм 
Лектори и демонстратори: доц. д-р Л.Деспотова-Толева, дм; проф. д-р Др. Стоянов, 

дм; проф. д-р Р. Костадинов, дм 
База за провеждане: МУ-Пловдив – онлайн на платформа: Тeams (Zoom) 
Време за провеждане: м. юли и м.септември 2021 г. 
Изисквания за постъпване в курса: лекари, специализанти, докторанти, 

постдокторанти, млади учени. 
Брой курсисти: минимум 5  
Кредитни точки: 25 

 
Документи за кандидатстване: 

 
1. Заявление (по образец – изтеглете тук); 
2. Мотивационно писмо за участие (данни за кандидата, адрес, телефон и 

електронна поща за връзка); 
3. Автобиография (Европейски формат по образец - изтегли тук); 
4. Копия на дипломи (специализантска книжка за специализантите); 
5. Документ, удостоверяващ владеене на поне 1 западен език; 
6. Публикационна активност (ако е приложимо) – списък на публикувани статии или 

под печат; сертификати за участие в научни форуми; издания с резюмета; източници с научната 
програма на форума и участниците в него (брошури, Internet източници и др.); доказателства 
за участие в авторски колективи на научни издания. 

 
Срок за подаване на документите: от 18 юни до 28 юни 2021 г.  

 
Място на подаване на документите: Ректорат, Деловодство (2-ри етаж), от 09.00 ч. 

до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч. (документите в плик, върху който се изписва 
специализирания интензивен курс: „Академично писане, изработване на кохранови системни 
ревюта“, както могат да се приемат и с куриер или с пратка чрез Български пощи).Тел. 
за връзка 032/ 200 514 и 0889 743 955 - инж. Нина Атанасова. Не се изисква такса за курса. 

Резултати от селекцията на документите: след 29.06.2021 г. чрез уведомление 
за началото на курса, както и линк към платформата за online провеждане. 

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2021/06/zayavlenie-za-kurs-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2021/06/Annex_VII_CV-FNI.docx

