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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙНОСТ НА
ФАКУЛТЕТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“
за периода март 2017 – март 2021 г.

Въведение
Факултет „Здравни грижи“ е основно звено в структурата на МУ – Плевен. Осъществява
обучение на студенти в професионално направление „Здравни грижи“ – шифър 7.5, с
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Акушерка“ и
„Медицинска сестра“, което е в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за
държавните изисквания за придобиване на висше образование (ПМС 248/22.11.2005 г.) и
Изменение (ПМС 257/01.11.2010 г.), Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и
спорт“ – шифър 7. Факултетът е разкрит с решение на 40-то Народно събрание от 16
октомври 2008 г.
Академичният състав на Факултета включва висококвалифицирани
преподаватели в различните направления на здравните грижи.
Факултетът допринася за формиране на приемлива за обществото здравна политика чрез
задълбочени научни изследвания и разработване на стратегии, включващи сестрински и
акушерски дейности за предоставяне на професионална здравна грижа.
Мисията на Факултет „Здравни грижи“ се изразява в обучението на студенти по
специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“ за осъществяване на висококвалифицирана
сестринска и акушерска дейност, включително и в областта на промоцията на здравето,
профилактиката и контрола на заболяванията. Тя е неразделна част от мисията на Медицински
Университет – Плевен.
Целта на Стратегията на ФЗГ е да очертае основните ценности, принципи и концепции
за развитие на факултета по „Здравни грижи“ при МУ–Плевен в условията на динамични
икономически, финансови и обществено-политически параметри за периода от месец март 2017
до месец март 2021 г.
Предлаганата Стратегия е изцяло съобразена с относимите нормативни актове – закон за
висшето образование, закон за развитие на академичния състав В Република България, Закон за
насърчаване на научните изследвания, Наредба за единните държавни изисквания и вътрешните
правилници за устройството и организацията на дейностите в МУ–Плевен.
Стратегията за развитие и дейност на Факултет „Здравни грижи“ (ФЗГ) е разработена в
съответствие със Стратегията за развитие и дейност на МУ–Плевен. Очертава приоритетните
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задачи и дейности за повишаване на конкурентноспособността на обучението на
професионалистите по здравни грижи и научните изследвания за следващите четири години.
Същата е в съответствие с националните и европейски законови рамки за развитие на
образованието и науката.
В Стратегията за развитието на факултета по „Здравни грижи“ са посочени следните пет
приоритетни направления:
1. Образователна дейност;
2. Научноизследователска дейност;
3. Европейска интеграция и международно сътрудничество;
4. Управление на качеството и акредитация;
5. Обществена и социална сфера.
Основни ценности, заложени в мисията, целите и приоритетите на факултета по „Здравни
грижи“ към МУ – Плевен са:
1. Провеждане на гъвкава и оптимизирана кандидатстудентска кампания за подбор на
добри и мотивирани студенти;
2. Ефективно управление на качеството на обучението;
3. Провеждане на обучение, насочено към отделния студент;
4. Развитие на индивидуалния творчески и научен потенциал на преподавателския състав;
5. Обновяване на материално-техническата база за обучение;
6. Насърчаване на новаторските идеи и предприемчивостта;
7. Подобряване на организацията, управлението и качеството на учебния процес;
8. Продължаващо обучение и развитие на студентите и академичния състав;
9. Осигуряване на ефективна комуникация между структурите на Факултета и останалите
структурни звена на МУ–Плевен;
10. Участие в процеса за единно Европейско пространство за висше образование.
Основните задачи залегнали в Стратегията са:
1. Подготовка на висококвалифицирани специалисти с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“;
2. Подготовка на докторанти за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в
областта на медицинската наука и практика;
3. Провеждане на следдипломно обучение за продължителна квалификация на кадри;
4. Утвърждаване и развитие на националните традиции в областта на здравните грижи,
медицинската наука и практика;
5. Осъществяване на пълноценно сътрудничество с български и чуждестранни учебни
заведения със сродна дейност;
6. Стимулиране и развитие на студентската научна дейност.
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Изброените приоритетни задачи са в синхрон със Стратегията за развитие на дейността
на МУ–Плевен и са в пълно съответствие с чл. 2 от ЗВО: „Цел на висшето образование е
подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието
на науката и културата“

ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
1. Модернизиране на учебните планове и програми в контекста на очакваните качества и
умения, които трябва да придобият студентите в края на своето обучение;
2. Непрекъснато обновяване на учебното съдържание по всички дисциплини;
3. Повишаване на взискателността към студентите на всички етапи от учебния процес;
4. Повишаване на качеството на учебния процес и стимулиране на издаването на учебници и
учебни пособия от преподавателите;
5. Осигуряване на условия и подпомагане на преподавателите за своевременно разработване
и защита на дисертационни трудове в съответствие със ЗРАС;
6. Регламентирано финансово подпомагане на преподавателите за участия в конгреси, научни
конференции, обучения и специализации с цел усвояване и проложение на нови знания и
умения;
7. Провеждане на политика за подбор, привличане и задържане на кадрите;
8. Стимулиране на преподавателския състав за по-активно участие в програмите на
Европейския съюз за академична мобилност за постигане на цели от взаимен интерес в
учебната и научно-изследователската дейност;
9. Насърчаване и създаване на нови възможности за студентска мобилност;
10. Създаване на условия за участие на студентите в управлението на университетските
дейности по въпроси свързани с учебните планове и програми, материалната база и
социалните дейности;
11. Привличане на водещи чуждестранни специалисти в програми за редовно и дистанционно
обучение чрез ефективно мождународно сътрудничество;
12. Мотивиране на преподавателите за изготвяне на практически ръководство и сборници с
тестове, които да подпомагат самоподготовката на студентите.
ПРИОРИТЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
1. Синхронизиране дейността на Факултетната комисия по качество на обучението и
акредитацията с аналогичната комисия на Медицински университет - Плевен;
2. Синхронизиране и актуализиране на правилата за оценяване и поддържане на качеството
на учебната и научно-изследователската дейност в съответствие със Системата за
оценяване и поддържане на качеството (СОПК) на МУ-Плевен.
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3. Оптимално използване на възможностите на информационната система при обмен на
информация.

ПРИОРИТЕТИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
1. Стимулиране на интереса и желанието на академичния състав за научна кариера;
2. Координиране на развитието и реализацията на научните кадри в съответствие с нуждите
на медицинската практика и здравните грижи;
3. Конкуренция и експертна оценка на изследователски проекти, кандидатстващи за
финансиране;
4. Регламентиране на условията за прием и обучение на кадри за придобиване на научните
степени „доктор“ и „доктор на науките“ в съответствие с изискванията на ЗВО и ЗРАС;
5. Стимулиране и подпомагане на международното научно сътрудничество;
6. Организиране и провеждане на научни сесии и конгреси, както и командироване на
преподаватели за участие в национални и международни форуми;
7. Подкрепяне на изявените студенти и привличането им за каузата на
научноизследователската работа чрез съвместно разработване на подходящи програми;
8. Интегриране на дипломното и следдипломното обучение с провежданите научни
изследвания.

ПРИОРИТЕТИ В ОБЩЕСТВЕНО ОРИЕНТИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1. Засилване на връзките с обществеността, пациентските организации и медицинския
персонал от лечебните заведения в региона за решаване на важни обществено-здравни
проекти;
2. Разширяване на участието на академичния състав на Факултета в разработването и
внедряването в практиката на нови научни методи за профилактика, контрол и лечение
на заболяванията;
3. Продължаване на политиката за структурно и кадрово укрепване на ФЗГ чрез
рационално използване на наличния академичен състав и материалните ресурси;
4. Подкрепяне на политиката на Висшето училище за поддържане на връзки с
обществеността и активно медийно присъствие за популяризиране на приоритетите в
дейността на Факултета.
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ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА
1. Непрекъснато усъвършенстване на вътрешната система за оценяване и поддържане
на качеството (СОПК) и съществуващите процедури по качеството, като ги правим
реално работещи;
2. Приоритетно ориентиране на системата за оценяване и поддържане на качеството
към процеса на обучение на студентите и управление на качеството на научноизследователската дейност.
3. Стимулиране и поощряване на прецизното водене на документацията чрез
поддържане на ясни критерии и показатели за дейността във всяко звено и
осигуряване на системен контрол чрез вътрешни одити;
4. Перманентно обучение на все по-широк кръг от лица, имащи отношение към
процесите на акредитация и управление на качеството – студенти, преподаватели и
служители.

Заключение:
Стратегията на ФЗГ е фокусирана върху проблеми на теорията и практиката в
областта на здравните грижи. Допринася за интегриране на научноизследователската с
учебната дейност и стимулира научните изследвания в областта на медицинската наука и
практика.
Благодарение на високото ниво и квалификация на академичния състав и
осъзнаване на значимостта на преподавателската работа, във ФЗГ се подготвят
компетентни и конкурентни специалисти, способни да отговорят на високите
изисквания на съвременната медицинска практика.

Стратегията е приета с Решение на Академичния съвет на МУ – Плевен – Протокол
№ 2/29.05. 2017 г.
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