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• Нужна ли е образователна реформа в 

МФ и в каква посока да е тя? 

  

• Един мандат не е достатъчен за 

реализация на планираните задачи и 

цели в сфера като медико-биологичното 

образование и наука, особено ако те са 

дългосрочни 

 
М. Маринов 



Най-важни за реализиране 

задачи 
• Политика, насочена към увеличение на 

заплащането на НПС (изх. база сегашни 

темпове)   

• Поддържане на устойчива тенденция на 

финансово силен МФ, с високи приходи 

• Стремеж към увеличаване на акредитационния 

капацитет на МФ за прием и обучение на повече 

студенти, докторанти и по линия на доживотно 

обучение  

• Изнесено обучение по медицина в чужбина? М. Маринов 



Университет   
     Клиники            

     (УБ) 

   

 Лекар 

 Преподавател 

 Научен работник 

 A понякога университетски или болничен мениджър!! 

 Асиметричен дуализъм при 

клиничния преподавател 

Медицинско 

 образование 

М. Маринов 

100% заплащане? 25% заплащане! 

МОН МЗ 



• Значителният финансов резерв, 

натрупан през предходния мандат 

следва да се насочи приоритетно към 

подобряване на материалната база за 

наука и обучение  



Най-важни за реализиране 

задачи 
• Казаното дотук е немислимо без обновяване, 

модернизиране и разширяване на материално-

техническата база на МФ – залегнали в 

дългосрочна и мащабна инвестиционна 

програма на МУ 

• Неотложна е нуждата от модерен  

многофункционален учебен корпус със 

съвременн оборудвани компютъризирани 

аудитории, семинарни зали и лаборатории за 

изработване на базисни медицински 

компетентности и умения в студентите    М. Маринов 



Договор за сътрудничество 

между МФ и 

Aesculap Academy  

Excellence in Medical 

Education 

М. Маринов 



Най-важни за реализиране 

задачи 
• Структурна реформа в Деканата – 

обособяване и засилване на ролята на 

звената за развитие и мониториране на 

учебния процес 

• Превръщане на електронната система 

“Лумина” в задължителен елемент и 

важен лост за поддържане и развитие 

на иновации и Европейско качество в 

обучението 

М. Маринов 



Необходимата реформа на 

медицинския курикулум в МФ 

• Мотивираме студентите чрез поставяне на обучението 
в медицински контекст още в предклиника – по-ранно 
въвличане в клиничната проблематика, премахване 
на пропедевтичните елементи в предклиниката  

• При възможност, обучението трябва да се организира 
около даден проблем (PBL), защото лекарската 
дейност е центрирана върху решаване на конкретен 
проблем на болния (знаене или можене?, чисто мед. 
компетентност или професионално лекарско умеене!) 

 

М. Маринов 



Курикулум, развиващ се от H към 

Z структура 

обучение 

Клинично 

Теоретично 

обучение 

Теоретично 

обучение 

Клинично 

обучение 

Много 

ръководене,  

малко 

отговорност 

Много 

отговорност, 

малко 

ръководене 

 

М. Маринов 



Съвременни характеристики на 

курикулума  
• Предклиника – системно базирани и 

интегрирани блокове 

• Възможности за обучение на малки 
дискусионни групи с ментор в skill-labs по 
всички аспекти на клиничната методика на 
изследване, аргументация, диагностика, 
прогностика и лечение 

• Самостоятелно обучение, подпомогнато от 
компютърно-асистирани инструкции 

• Етапно и обобщаващо оценяване с 
преобладаване на текущо, а не окончателно 
изпитване  

М. Маринов 



Какво още предстои да се 

свърши в МФ? 

• Изграждане на електронна документооборотна с-ма 

на МФ, връзка с всяка катедра чрез прилежаща 

инфраструктура, вкл. клиничните звена 

• Изграждане на модерна система за виртуално 

пространство и достъп на всеки преподавател до 

научните база данни на МФ 

• Изграждане на електронни регистри към сектор 

“Наука”, към СДО за регистрация по електронен път 

• Изграждане на електронна главна книга на 

студентите 

• Безжичен интернет в ПУЦ   



Какво може да се направи в 

структурата, подхода и методиката? 

• Развитието на нов тип преподаване 
изисква управление, а не наблюдение на 
учебния процес 

• Организационно преструктуриране на 
Деканата на МФ 

• Създаване на постоянно действаща 
система за вътрешен одит и оценка на 
качеството на преподаване 



Основни въпроси на външната 

оценка на качеството 

• Курикулум – философия на учебната програма 

• Изпити – резултати от стандартизираните писмени и 
устни тестове 

• Концепция, средства и съоръжения за обучение 

• Непрекъсната оценка на програмата  

    (комитет по курикулум,студенти, преподаватели), 
ефективност, резултати от изпитите, обратна връзка с 
преподаватели, студентско мнение 

• Качество на крайния продукт (абсолвенти) 

• Система за вътрешна оценка/одит 

• Международни контакти 



Сектор “Развитие и мониторинг на 

учебния процес” 

• Преобразуване в 2 отдела: 

   1. Информационно-технологично звено 

(Лумина, уеб-страница, регистри, електронна 

главна книга) 

   2. Звено, занимаващо се с технологията и 

развитието на качество на обучението и 

оценка на резултатите – заедно с 

преподаватели и студенти централизирано се 

разработват и валидизират нови методи на 

изпит и тестове с клинични случаи за разл. 

дисциплини. 



• Тестове, адекватни на реално 
придобитите компетенции (learning 
outcomes) по време на обучението и да 
отразяват възможността за клиничен 
анализ и интерпретация  на студентите 
със придобитите знания 

  

• Довършване на Каталога на общите и 
специфични образователни цели на 
МФ-София 
 

М. Маринов 



Лекарски компетентности в 4 

нива (по Miller, 1990) 

KNOWS 

 (знае, знание) 

KNOWS HOW 

 (знае как, компетентност) 

SHOWS HOW 

 (показва как, умение) 

DOES 

 (прави, действие) 

Фактологични тестове: 

MCQ, есе, устен изпит и др. 

Клинично-базирани тестове: 

MCQ, есе, устен изпит и др. 

Оценка на умения (skills): 

OSCE, SP-базиран тест 

Оценка на изпълнението: 

Undercover SP’s, Mini-CEX, Portfolio и др.  



7-те компетентности          Типове изпити 

                           Комуникация  . 
          Решаване на клиничен                   

                                 проблем   .  

Прилагане на знания&Наука  .   

                  Клинични умения   . 

           Третиране на пациент  . 
      Използване на социален      

                                  контекст  . 

    Разсъждения и критичност . 

• Писмен изпит (най-често за 
тестване на познания, MCQ ) 

• Устен изпит (най-често за 
тестване на компетентности) 

• Портфолио 

• Тестове за умения (skill 
tests) 

• Клинични изпити 

• Разработване на теза 
М. Маринов 



Пример за клиничен проблем при 

устен изпит 
   Клинична винетка с данни от анамнезата и 

резултатите от клиничните изследвания 

 

• Коя е най-вероятната диагноза? 

• Напиши талон-направление до специалист 

• Определи терапия и напиши рецепта 

• Обясни находките и дефинирай поведението си  

• Има ли научна база за тези ваши решения? 

• И т.н. 



Процес на вътрешно осигуряване на 

качество 

Учебна програма 

Приложение 

Оценка Контрол 

Адаптиране 

Доклад 

Преподаватели 

Студенти 

Отдел студ. 

обучение 

Студенти Студенти 

Комисия по 

образование 

Студенти 

Директор 

Курикулум 

Ръководители  

Катедра 

Студенти 

М. Маринов 



Процес на валидизиране на 

качеството на изпита - I 

Начало  

(преподавател

и) 

Ред-колегия 

Директор на курикулум 

Борд от експерти 

Преподавател 

основна дисциплина 

Въпроси 
• М. Маринов 



Процес на валидизиране на 

качеството на изпита - IІ 

Резултати 

от  

изпита 

Елиминиране на  

някои въпроси 

Компютер 

Коментар на 

студентите 

Крайна оценка  

на изпита 

Борд на  

екзаминаторите 

преустановяване 

М. Маринов 



Образование чрез наука 

• Предимства - силен акцент върху ранното и 

интензивно разработване на научни проекти и 

запознаване на студентите с научни концепции 

и методи, развиване на критичното мислене  

• Недостатъци - МФ се натоварва с голямо 

количество научни проекти, трябва да 

разработва много направления, да контролира 

студентите, да обсъжда резултатите, да 

осигурява време, фин. средства и 

инфраструктура за научна дейност и т.н.  

 
М. Маринов 



Научно-изследователската подготовка 

на бъдещия лекар – ключов елемент  

• Медицинското образование чрез наука цели 

“научно и практически подготвени лекари” 

• 1-5-ти сем.: елементи на научни методи във 

всички модули, един задължителен научен 

модул, опционални научни модули, 5-ти 

семестър – научен проект 

• 5-10-ти сем.: елементи на научни методи във 

всички модули, опционални модули върху наука 

и научни методи, 10-ти-семестър – научен проект 

М. Маринов 



Иновативни образователни политики   

 

  Преструктуриране на УП по конкретни приоритети и    

     глобални тенденции 

  Интердисциплинарно балансиран плаващ хорариум   

  УЕБ-базирано обучение и дистантно е-обучение 

  Повече свободно избираемите курсове (electives) 

  Фантоми и виртуални компютърни модели на УП  

  Повече практика при леглото на болния и обучение в  

     болнични грижи (бази за обучение?) 

М. Маринов 



Да на реформата на медицинското 

образование в МФ, защото 

• Обществото очаква от нас да обучим лекари, 

които са: 

– Компетентни 

– Ефективни и конкурентноспособни в ЕС 

– Пълноценна реализация на пазара на труда 

– Етични и отзивчиви 

– Способни на учене цял живот 

 

М. Маринов 


