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МФ 2008-2012 г.  

Обучение по “Медицина” и ”МРЕ” 

• Ежегодно са обучавани м/у 1168-1415 бълг. 

и 400-920 чужд. студенти 

• УП от 8554 ч./г. само за задължително и 

стажове 

• НПС на МФ поема и 42% от преподаването 

на ФДМ и 18% от това на ФФ   

• Дипломирани са на 4 промоционални 

церемонии близо 800 студенти.   

 
М. Маринов 



Мандат 2008-2012 

Промени в учебните планове 

• 2009/10 – обучението по чужд език се насочи към 

избираеми курсовe, задължителност на изб. модули 

• 2009/10 – нова дисциплина Неврохирургия 

• 2011/12 – Обща медицина се прехвърля в IV курс, 

паралелно с Вътр. Болести 

• 2010/11 – нова катедра Медицинска рехабилитация, 

ерготерапия  

• 2011/12 – Катедра по Спешна Mедицина с увеличен 

преддипл. стаж и нова база “Пирогов”  

М. Маринов 



Мандат 2008-2012 

Обучение по специалността “Медицински 

рехабилитатор, ерготерапевт”  

• ОКС “Бакалавър” 2008 акредитация с оценка “Мн. 

добра” за 6 години редовна форма 

     2009/10 – учебен план преструктуриран на 8 

семестъра, учебни практики във II и III курс и отделни 

избираеми курсове за специалността 

• ОКС “Магистър” 2010/11   

М. Маринов 



Европейска образователна 

програма “ЕРАЗЪМ”  

• 2008-2012 г. общо 58 студенти от МФ за 3-12 

месеца предимно в Германия и Франция: 

   Хумболдтов Университет Берлин, МФ Шарите, Унив. в Кьолн 

и Фрайбург, Пиер и Мария Кюри Париж VI, Безансон, Полша – 

Варшава, Неапол, Виена, Брюксел. 

М. Маринов 



ДАРЕНИЕ на МФ  

СТИПЕНДИЯ “Д-р. Д. ПАПУРКОВ” 

(14 000 лв./уч. година за кръгли сираци 

и полусираци) 

Danton M Papurkov Charitable Trust 2011 

М. Маринов 



Асоциация на Студентите по 

Медицина в България (АСМБ) 

• Регламентирано студентско представителство във 

ФС 

• Организационно и финансово подпомагане на 

студентската общност 

• Ежегоден Международен научен конгрес на 

студентите и млади лекари с международно участие   

• Повече делегати на АСМБ на годишните асамблеи 

на IFMSA, повече места за международен научен и 

професионален обмен 

 М. Маринов 



МФ 2008-2012 г.  

Обучение по “Медицина” и ”МРЕ” 

• Приемът на чужд. студенти нараства от 

114 до 291 (150%!)   

• В момента те са 920 или 42% от всички 

наши студенти!  

• 70% от тях се обучават англоезично 

М. Маринов 



Обучавани чуждестранни студенти по 

специалността “медицина” (2000-2012) 

М. Маринов 

Ръст 2.5> 

през мандата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наука: Акредитация в звената на 

МФ 

   Извършена огромна аналитична дейност 

и са получени отлични оценки по: 
• Доклад-самооценка  на англ. език за независима 

международна оценка на МУ 

• Институционална акредитация на МУ-София 

• Акредитация на обучение по ОНС “Доктор” на НАОА 

по докторантски програми в 53 научни специалности 

 
М. Маринов 



Научно-изследователска дейност в 

Катедрите на МФ 2008-2012 г. 

• Преподаватели, докторанти и студенти са 

работили по над 200 проекта: 

   - Европейски програми и публични фондове (2 по FP6, 3 

по FP7, 2 по COST, други ог Европа, Америка, Австралия и Азия, фирми) 

   - Национални програми и конкурси (НФНИ на МОМН, други 

български университети и БАН, МУ-София “Грант” и “Млад 

изследовател” и др.)  

   - Център за върхови постижения в Молекулна 

Медицина, НУК за фундам. Биомедицински, клинични  

и приложни изследвания 

М. Маринов 



Публикационна активност на НПС  
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М. Маринов 



Обучение на докторанти в МФ 

2008-2011 

• Зачислени  общо 138  редовни, 34 задочни и 74 

докторанти на самостоятелна подготовка, а са 

обучавани 224 (2008 г.),  205 (2009 г.), 198 (2010 г.) и 

244 (2011 г.) по над 50 научни медикобиологични 

специалности.   

• Защитени дисертации за “Доктор” – 122, за “Доктор 

на науките” – 27 

• 2011/2012 г. – конкурси за 76 редовни, 16 задочни и 2 

докторантури за българи, живеещи извън РБългария 

по 32 научни специалности в 24 звена   

 

 М. Маринов 



Докторанти в МФ 2008-2012 

• Мобилност на докторантите: 18 докторанти са били 

на дългосрочни специализации в Германия, Франция, 

Норвегия, Белгия, Великобритания и Швеция  

•  Целево финансиране на докторанти от МФ за 

разработвани дисертации:  

     За 2009 г. по 2000 лв на 37 редовни докторанти    

       За 2010 г. заради финансовите ограничения, наложени от 

правителството, МФ не можа да удовлетвори исканията на 52  докторанти  

       През 2011 г. са изплатени по 2000 лв. на 75 редовни докторанти  

 

 

 М. Маринов 



СДК м.март 2008-м.март 2012 

• Курсове и индивидуално обучение са 

преминали по различни форми на обучение 

(основни и тематични курсове, индивидуално 

обучение, ВСД, обща медицина) общо 20 278 

лекари и др. специалисти, работещи в 

системата на здравеопазването 

• По Наредба №15/02.07.2008г. са обучени 609 

ОПЛ 

• Приходите от дейността са 1 995 875, 83 лв. 

М. Маринов 



 Развитие на академичния състав 

• От 21.05.2010 до 03.05.2011 на фона на 

политически колизии  преживяхме стагнация в 

кадровата политика на МФ и угроза от криза в 

учебния процес 

• 2010-2011 хонорувани допълнително 157 

преподаватели до влизане в сила на ЗРAC 
(заделени 350 000 лв) 

• Променената законова база (ЗРАС) и 

закриване на ВАК – рязко увеличаване обема 

дейност на ФС! 

 М. Маринов 



Развитие на НПС – повишаване в научни 

звания 

• 2008-2010 15 професори и 59 доценти, 92 нови асистенти 

• От юли 2011 до момента след процедури за конкурсна 

оценка от научно жури ФС е избрал:  

            - 28 професори 

              - 41 доценти 

              -  3 гл. асистенти 

              - 71 асистенти 

(278 хил. лв при неподготвен за това бюджет!) 

М. Маринов 



Съотношение 

преподаватели/студенти 

М. Маринов 



Качество и развитие на учебно-

преподавателски процес в МФ 

• 24.01.2009 Работна среща “Развитие и предизвикателства пред 

медицинското образование – нужна ли е реформа и в каква 

посока?” 

 

• Д-р Б. Маршал – учебен декан и Директор на Института за 

медицинско образование в Мюнстер, Германия 

 

• Сформиран постоянен екип за административен контрол, оценка и 

развитието на преподаването в МФ  - сектор “Развитие и мониторинг 

на учебния процес” (Ръководител и 2 програмисти); условия за 

изследване, планиране и внедряване на новости в учебните 

програми 
 

М. Маринов 



   От 2008 г. МФ е пълноправен член на 5 
международни организации за медицинско 
образование: 

 
 Association for Medical Education in Europe  

 Association for the Study of Medical Education  

 Association of the Medical Schools in Europe  

 International Association of Medical Science Educators  

 Alliance for Continued Medical Education 

  

    - МФ участва от 2010 година в Европейски проект MEDINE 2 – 
очакваме тази мрежа да окаже ефект в/у качеството, 
прозрачността и общото състояние на медицинското 
образование в Европа  

    - ECTS MA – обмяна на студенти в Европа, Норвегия и 
Швейцария 

 М. Маринов 



ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ 2010 ГОДИНА 
  

Каталог на общите образователни цели и резултати от 
обучението по медицина   
 

Изграден е нов уеб сайт за Медицински Факултет съобразен с 
изискванията на УЕИОЦ към МУ-София за система за 
управление на съдържанието. 
 

За всяка катедра е изграден самостоятелен уеб сайт 
съобразен със същите изисквания 

 

Създадена е социална мрежа за всички студенти, 
преподаватели и администрация на МФ със следните функции 

Електронна поща 

Блог 

Личен уеб сайт 

Работа в групи по интерес 

SkyDrive – виртуален хард диск с капацитет 5 GB 

Live Messenger – услуга за чат-съобщения и работа в група до 
20 човека едновременно 

М. Маринов 



 От 2010 г. става традиционна среща със студенти-

медици 5 и 6 курс на тема: „НОВОЗАВЪРШВАЩИЯТ 

ЛЕКАР – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В 

БЪЛГАРИЯ” 

Целта e създаване на реален контакт между  

работодатели и медиците    

Анкета преди събитието за нагласите на 

бъдещите медици относно протичане на 

бъдещата им кариера    

По време на събитието анкета под надслов „АЗ 

МОГА” за самооценка на знанията и 

компетентностите на всеки новозавършващ лекар  

 

М. Маринов 



Създадена е първата в България Анкетна система – 

ЛУМИНА  - българска и английска версия 

 

 вътрешна система за контрол,  

оценяване и поддържане качеството  

на обучението и на академичния състав  М. Маринов 



М. Маринов 



 

LUMINA МФ 
Електронна оценка на учебния процес  

 
 

 
 

 Реална обратна връзка между студенти, преподаватели и Деканат 
на МФ 

 Възможности за студента 

 Електронен профил, CV, Учебна програма, График със лекции и 
упражнения в профила на всеки студент   

 

 АНКЕТА ЗА ВСЯКА ЛЕКЦИЯ, УПРАЖНЕНИЕ, ЦИКЪЛ по всяка 
преподавана дисциплина в МФ 

  
 Оценки – посещаемост, разбираемост, структуриране на 

материала, актуалност, представяне, комуникативност 
интерактивност, обща оценка на преподавателя, материална 
база 

 Статистика  

 Връзки 

 Форум 

 Пощенска кутия за вътрешна кореспонденция във Факултета 

 

М. Маринов 



ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА 

“ЛУМИНА” 

• Лесна и достъпна от всяка точка с интернет връзка 

• Анонимна 

• Обхваща вcички студенти, преподаватели, 

администрация в МФ 

• Създаване  и анализ на електронна база данни   

• Планиране в краткосрочен и дългосрочен план на 

учебната програма, осигуряване на качество на 

преподаване 

 

М. Маринов 



ПРОСЛЕДЯВАНЕ  НА РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ 

АНКЕТНОТО    

• Реализацията на проекта “ЛУМИНА” 

ще даде резултат върху качеството 

на образование в нашия факултет 

след  латентен период от 3-5 г. 

• Основа за това ще бъде текущия 

(мониторингов) и краен анализ на 

базата данни 

М. Маринов 



АНКЕТНА СИСТЕМА ЛУМИНА 
 

Успешно завърши първият етап от задължителното анкетно 

проучване на български студенти по медицина приети през 

учебната 2011/2012 г. 
 

Анкетното проучване стана задължително и трябва да бъде 

направено преди студента да получи семестриална заверка. 

М. Маринов 



  
 

 Изградена е прилежаща инфраструктура пред сектор “Бълг. 

студенти”, където на място може да бъде попълнена анкетната 

електронна карта или допълнена от студента 
 

М. Маринов 



М. Маринов 



Основни части на Каталога 
(learning objectives, learning 
outcomes/core competencies) 

• Общи цели 

   - познания (П) 

   - клинични умения (У) 

   - професионално поведение (ПП) 

• Общи резултати/компетентности  

• Специф. резултати/компетентности  

    по години от следването, респ. по конкретни  
дисциплини   

М. Маринов 



Предназначение на каталога   

• Студентите да знаят какво се очаква от тях да изучават 
през време на следването и да им се даде рамка за 
финалните изпити  

• Преподавателите да се фокусират върху тези цели 

• При планирането и изработването на курикулума да е 
сигурно, че са включени всички предвидени цели 

• Екзаминаторите да обвържат съдържанието и формата 
на изпита с оценка на предвидените цели и резултати  

 
М. Маринов 



Категории, с които борави Каталога   

 

• Цели на обучението по медицина: конкретните 

знания и компетенции, с които студентът излиза след 

успешното завършване на дадената дисциплина  

• Изход (резултат) от обучението:  касаят края на 

обучението, конкретизират се в йерархични нива и 

под-домени – І ниво, ІІ ниво, професионализъм – 

способност да практикуват лекарска професия 

• Компетентности:  Успешното завършване на  

учебната програма предполага компетентностите да 

са = на заложените в началото на обучението 

изходи(резултати) на обучението М. Маринов 



Полза от въвеждането на Каталога 

• Придобитите компетентности в края на 
обучението са интегрална част от процеса на 
осигуряване на качество на обучението и 
акредитационните процедури на МФ/МУ  

• Полезен при изработване на нови 
образователни програми 

• Улесняване на процеса на мобилност на 
студенти и преподаватели, Европейско дипломно 
приложение на МУ-София 

• Осигуреното качество - по-голяма сигурност у 
работодатели и пациенти М. Маринов 



Мандат 2008-2012 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

на  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МУ-София 

  



Чужд. студенти, такси, постъпления по СДО и ВСД, 

събираемост, дарения 



Политика  на промяна на структурата на 

разходите в МФ: 

Увеличение на относ. дял на заплатите на НПС 

2011 

М. Маринов 



2 пъти ръст СМ заплата НПС: 
частта от собствени средства в червено 

1.1.2008 

1.7.2008 
1.1.2010 

1.1.2011 

1.1.2012 

21 пъти> 
М. Маринов 



Допълнителни възнаграждения 

• От м.04.2008 увеличаване на заплащане за научни степени  

   ОКС “доктор”   73 лв.     150 лв. 

   НС ”доктор на науките”   97 лв.     220 лв.   

• Наднормативни часове – 1 120 000 лв. 

• Англоезично обучение 

   20 лв.     30 лв. (40 лв.    70 лв./час лекция) 

• Хонорувани преподаватели 

• Ежегодно, по различни поводи ДМС 

М. Маринов 



Други разходи от собствени средства 

М. Маринов 

• Целево финансиране на всеки докторант с 2000 

лв/год. за изпълнение на научната си програма 

• Стипендии – 2 360 000 лв. 

• Съ-Финансирани от ФНИ и усвоени от МФ като 

базова организация 49 НИ проекта на обща стойност 

10 177 000 лв.   

• Обзавеждане на учебни зали/аудитории – 190 000 лв. 

• Компютърна и офис-техника за 210 000 лв. 

• Ремонти учебна база – 1 400 000 лв. (нов вивариум) 

• Апаратура за обучение и наука в звената на УБ 



НОВОИЗГРАДЕН ВИВАРИУМ В МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

В Медицински факултет, МУ-София, функционира новоизграден, оборудван и  

регистриран съгласно изискванията на нормативните документи Вивариум. 

М. Маринов 



     Цялостно е обновена компютърната зала в ПУЦ с  

    10 работни станции, мултимедиен проектор, работно 

място за инструктора. 

 

М. Маринов 



Акушерство и 
гинекология; 
29976; 1% 

Анатомия, хистология 
и ембриология; 96442; 

3% 
Анестезиология и инт. 
лечение; 134809; 4% 

Клиничен център по 
белодробни болести; 

165438; 5% 

Биология; 30478; 1% 

Вътрешни болести; 
358839; 10% 

Ендокринология и 
геронтология; 103829; 

3% 

Клинична 
лаборатория и кл. 

имунология; 
44568; 1% 

КЦ по спешна 
медицина; 
29994; 1% 

КЦ по 
диализа; 

42792; 1% 

КЦ по 
гастроентерология; 

339675; 10% 
Медицинска 

микробиология; 21 
360; 1% 

Медицинска физика и 
биофизика; 42 412; 1% 

Медицински химия и 
биохимия; 120640; 3% Неврология; 30660; 1% 

Неврохирургия; 
230356; 7% 

Обща и кл, патология; 
59049; 2% 

Обща и 
оперативна 
хирургия; 

376850; 11% 
Офталмология; 

163193; 5% 

Пропедевтика на 
вътрешните болести; 

55597; 2% 

Професионални 
болести; 37992; 1% 

Съдебна медицина; 
72996; 2% 

У н г; 104712; 3% 

Хирургия; 525978; 15% 

Урология; 
211900; 

6% 

Физикална медицина и 
рехабилитация; 431;  

Физиолигия; 49896; 1% 

ЗАКУПЕНА АПАРАТУРА НА КАТЕДРИ И КЛИН. ЦЕНТРОВЕ 
2009 – 2012 на обща стойност 3.5 млн. лева 

 (16.5% от разходите на МФ за 2011) 

М. Маринов 



• Към 29.02.2012 г. МФ няма просрочени 

задължения 

• Финансовото състояние на МФ може 

да бъде оценено като много добро 

М. Маринов 



  
• Консолидиран, управлян екипно и консенсусно, 

открит за публичен контрол и отчетност 

• Работещ, финансово ефективен и проспериращ 

• Институционално стабилен  

• Способен на саморазвитие, саморегулация и 

обновяване 

• Иновативен и адаптивен към динамично 

променящите се потребности 

 

Медицински Факултет 

М. Маринов 


