
ОТЧЕТ 

 

ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 г. 

 

НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

КЪМ МУ - ПЛОВДИВ 

 

Научно-изследователската работа в Медицински колеж през 2021 г. продължава 

тематичните направления, свързани с: 

 Иновационни технологии в медико-лабораторната практика 

 Модерни технологии в педагогическата дейност  

 Здравно обучение и здравно образование. Интегрирана профилактика на болестите 
и промоция на здравето.   

 Превод и преподаване на специализирана медицинска лексика на английски и 
немски език на студентите от Медицински колеж  

 Особености на химичната номенклатура в обучението на медицински специалисти. 

 Участие в национални и международни научни прояви – конгреси, конференции, 

симпозиуми и др., за осъществяване на контакти с външни колективи с цел 

съвместни проекти. 

 Повишаване езиковата култура по-английски език. 

 Повишване квалификацията на преподавателите със съответни курсове 

 Активна взаимовръзка с водещи научни звена, имащи за приоритет съвременни 

методи в сферата на зъбопротезирането. 

 Нови педагогически подходи при изучаването и приложението на съвременни 

технологични процеси в зъботехниката. 

 Методология при приложението на съвременни средства за обработка на протезни 

конструкции. 



 Информационни технологии в образната диагностика, нуклеарна медицина и 

лъчелечението. 

 Прилагане на резултатите от научно – изследователската работа на преподавателите 

в процеса на обучение.  

 Имуностимулиращи методи за повишаване качеството на живот при деца от 4 до 7- 

годишна възраст  

 Екипна работа при издаване на принципно нови учебни помагала за практическо 

обучение на студенти зъботехници. 

 Разработка на тестови въпроси, свързани с теоретичното обучение на и практическа 

работа на студентите по зъботехника. 

 Активна консултантска и методологична помощ на студенти, проявяващи интерес 

към научна – изследователска дейност и съвместни изяви в научни форуми. 

 Хранене на бременни жени с гестационен диабет.  

 Оценка качеството на хранене на различни възрастови групи. 

 Проблеми на здравословното хранене и безопасността на храните. 

 Психометрични особености в здравно психологическите изследвания. 

 Социален анализ и аналитичен контрол при охарактеризиране на някои ОМК в 

хранителни добавки; 

 

Започна развитие в следните нови направления: 

 Методология и технология на обучението на медицински лаборанти. 

  Актуализиране на учебните програми, съобразено със съвременните аспекти на 

рехабилитацията и ерготерапията. 

 Актуализиране на учебните програми, съобразено със съвременните аспекти и новости 

в козметиката. 



 Нови методи в зъбопротезирането – приложение на дигиталното 3D моделиране и 3D 

принтиране на зъбопротезни конструкции с помощта на CAD/CAM технология.  

 Роля на фармацевте при условии на пандемию COVID 19 

 Електронно обучение  

 

   В Медицинския колеж работят 4 хабилитирани и 39 нехабилитирани преподаватели, от 

които професори 0, доценти 4, асистент 0, 3 от преподавателите имат научна степен 

“доктор” . 

Анализът на наукометричната активност на колежанския колектив за 2021 г. показва: 

1. Публикациите на хабилитираните преподаватели, преподавателите с научна степен 

и неакадемичния състав на колежа са общо 49. 

 

От тях: 

 9 са научни публикации (част от индексираните), публикувани в издания с 

импакт фактор* (Web of Science); 

 4 са научни публикации (част от индексираните), публикувани в списания с 

импакт ранг** (Sсopus); 

 16 научни публикации в чуждестранни списания без импакт фактор/импакт ранг; 

 12 са научни публикации в национални списания; 

 8 са научни публикации в научни сборници; 

 00 са научни публикации в интернет списания. 

2. Публикации на преподавателите от колежа са цитирани през отчетната година общо 

42 пъти. 

3. Колективът на колежа е издал 0 монографии, 1 учебно помагало и 1 учебник в 

колективи и самостоятелно 

4. Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми в страната са общо 36, от 

които 26 на чуждестранни форуми и 10 на български научни форуми.  

5. Участията в научни, образователни или други проекти, са общо11.  



От тях 10 са текущи, 01 са завършени успешно и 00 са прекратени. 

6.  От хабилитирани преподаватели от колежа не са извършени рецензии и становища 

за дисертации за заемане на академична длъжност. 

7. Преподавателите от колежа членуват в 9 чуждестранни и 4 български научни 

организации/научни дружества. 

8. 3-ма  преподаватели от колежа участват в редакционните колегии на 1 чуждестранно 

и 1 българско научно списание. 

9. В колежа се развива / не се развива кръжочна дейност. 

10.  Медицински колеж  е участвал в организирането на 1  научен форум през отчетната 

година.  

 

Отчетът е приет на КС с протокол № 5… от 28.01.2022 год. 

Изготвил: Ст. преп Ивайло Дагнев, дф     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




