
ПЛАН 
 

ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 г. 
НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ НА МУ – ПЛОВДИВ 

 
Годишният план е изготвен  на основа на: 

Мандатен план за НИД на Медицински колеж; 
Традиции, тенденции и области на научен интерес  Медицински колеж - Пловдив. 

 
В плана за 2022 год. са предвиждат следните дейности: 
 

1. Извършване на нови научни изследвания: 
- в областта на качеството на обучение на здравните специалисти в електронна 

среда 
- в областта на зъботехниката 
- в областта на фармацията 
- в областта на диетологията и храненето 
- в областта на медицинската козметика 
- в областта на рентгенографията 
- в областта на кинезитерапията и физиотерапия 
- в областта на медицинската лингвистика 

2. Участие в научни форуми и уебинари. 
3. Организиране и провеждане на научни мероприятия със студентската общност и 

работа със студенти с интерес към национални студентски  сесии. 
4. Увеличаване на публикационната активност на преподавателите в списания 

реферирани по Web of Science, Scopus, с IF и импакт ранг. 
5. Участие във форуми на национално и международно научно сътрудничество 

(финансирани проекти, работни срещи, обмен на преподаватели по програма 
„Еразъм“ и др.); 

6. Издаване на монографии, учебни помагала, сборници с тестове, ръководства, 
електронни лекционни курсове (Moodle) и др. 

7. Работа със студенти с оглед успешно представяне на курсови работи. 
8. Изготвяне на курсови проекти. 
9. Повишаване квалификацията на преподавателите от специалността чрез курсове и 

участие в такива за преквалификация 
10. Въвеждане на нови научноизследователски методи и апаратура в областта на 

зъботехниката. 
 

 
 
 
 



Годишен план  - 2022 г. за научно-изследователската дейност в 
Медицински Колеж на МУ-Пловдив 

 
№ Задача Дейности за 

реализиране 
Срок и 

отговорник 
Очаквани резултати 

(1
) 

(2) (3) (4) (5) 

1 Извършване на нови 
научни изследвания 

Статистическа 
обработка, 
анализ и 
представяне на 
резултатите за 
всички области, 
за които се 
извършват 
изследвания в 
МК 
 

2022 
Всички 
преподаватели 

Издаване на научни и 
образователни 
материали.  

2. Участие в научни 
форуми и уебинари 

Информиране 
на 
преподавателск
ия състав 
отностно 
събитията. 
Подготовка за 
уебинар за 
честването на 80 
г. МК

2022 всички 
преподаватели 

Повишаване  
квалификацията на 
преподавателите и 
качеството на учебния 
процес 

3. Организиране и 
провеждане на 
научни мероприятия 
със студентската 
общност 

Участие в 
организационни
я комитет на 
Студентска 
научна сесия с 
дейности по 
реализирането 
и. 

2022 
 
Ст преп. Ив. 
Дагнев, дф, 
Студенти – 
отговорници по 
НИД 
 

Съвместно участие на 
студенти и 
преподаватели в 
студентска научна 
сесия на МК Пловдив. 

4. Увеличаване на 
публикационната 
активност на 
преподавателите в 
списания реферирани 
по Web of Sсience, 
Scopus, с IF и импакт 
ранг 
 

Публикуване в 
реферирани и 
рецензирани 
списания. 

Постоянен 
Всички 
преподаватели  

Професионално 
развитие и 
увеличаване на 
научната дейност на 
МК 



5. Участие във форуми 
на национално и 
международно 
научно 
сътрудничество 
(финансирани 
проекти, работни 
срещи, обмен на 
преподаватели по 
програма „Еразъм“ и 
др.); 

Изготвяне на 
резюмета, 
доклади, 
постери за 
участие в 
национални и 
международни 
конференции, 
посещение на 
страни по 
програма 
„Еразъм“. 

2022 г. 
Всички 
преподаватели  

Запознаване с 
актуални изследвания 
и казуси от клиничната 
практика  

6. Издаване на 
монографии и  
учебни помагала, 
сборници с тестове, 
ръководства, 
електронни 
лекционни курсове 
(Moodle) и др 

Разработване  и 
издаване на 
учебни 
помагала от  
преподаватели в 
различните 
специалности на 
МУ 

Постоянен 
Всички 
преподаватели  

Подобряване 
качеството на учебния 
процес 

7. Работа със студенти, 
вкл. при изготвянето 
на курсови работи 

Изготвяне на 
курсови работи 
по актуални 
теми в 
съответната 
област на 
познанието  

Постоянен 
 
Всички 
преподаватели 

Успешни защити на 
курсовите проекти и 
участие в студентски 
научни сесии. 

8. Изготвяне на курсови 
проекти 

Разглеждане и 
обсъждане на 
интересни 
случаи и 
проучвания 

2022 
Всички 
преподаватели 

Повишаване качество 
на обучението 

9.  Повишаване 
квалификацията на 
преподавателите от 
специалността чрез 
курсове и участие в 
такива за 
преквалификация 

Проследяване 
на предлаганите 
курсове. Дейно 
участие в тях. 

Преподаватели
те от 
специалностите 
 
Срок постоянен

Спомагат за 
развитието в 
професионален план на 
преподавателите 

10
. 

Въвеждане на нови 
научноизследователс
ки методи и 
апаратура - 
зъботехника 

Осигуряване на 
обучение на 
всички 
преподаватели 
от 

30.06.2022 г. 
 
Д-р Дафчо 
Табаков 

Чрез обучение за 
работа с най-новите 
технологии в 
зъботехниката да се 
стимулира 



специалността 
за работа с 
CAD/CAM 
технологии 

научноизследователска
та дейност на екипа. 

             
  
                                                              
Планът е приет на Колежански съвет с протокол 5 от 28.01.2022 год. 

Изготвил: Ст. преп. Ивайло Дагнев, дф 
 
(Отговорник НИД-МК на МУ-Пловдив) 
 




