
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ОДИТИ В КАТЕДРИ И СЕКТОРИ НА ФАКУЛТЕТ «ФАРМАЦИЯ»  

ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г. 
Планирани одити Реализирани одити Обсъждане на 

резултатите – Да/Не, 

ниво  

Предприети действия – Да/Не 
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2017 г.        

2/2017 01.03.2017 Сектор 

„Токсикология и 

фармакотерапия“ 

1. Доц. Силвия 

Цветкова, дпс - 

водещ одитор 

2. Доц. д-р Стела 

Георгиева, дм - 

одитор 

3. Георги Атанасов 

/студент/– одитор 

Съответствия: 67 бр. 

Несъответствия: 0 бр. 

Забележки: 2 бр. 

 

Одитът в сектор „Токсикология и 

фармакотерапия” показа наличието на 

съответствие на дейностите с изискванията 

в различните области на обхват на одита. 

Всички дейности, осъществявани в сектора 

се документират регулярно. Констатациите, 

направени от одиторския екип показват 

наличие на системен и перманентен контрол 

върху качеството на част от одитираните 

процеси, периодичен анализ на резултатите 

и стремеж към усъвършенстването им. 

Въпреки отсъствието на несъответствия, 

бяха констатирани минимален брой 

пропуски, отчетени като забележки и 

отправени препоръки.  

Учебните програми по дисциплините са 

приведени във формата – бланка съгласно 

изискванията на СОПКО. Направена е 

забележка, копията, които са налични в 

сектора, да бъдат подписани от Декана за 

одитирания период.  

Системно се поддържа базата-данни: 

студентски картони; материална книга; 

Да, 

Протокол 

№ 

5/30.05.20

17 г. 

Да, 

Протокол 

№ 

7/29.01.20

18 г. 

Да: 

- Назначен е още един асистент към 

сектора (д-р Катерина Стефанова) 

-  Закупена е 1 компютърна 

конфигурация от МУ – Плевен 

- Копията на учебните програми по 

дисциплините, които са налични в 

сектора, са подписани от Декана.  

- Изготвен е график за провеждане на 

Секторен съвет. 

- Обработени и анализирани са 

анкетите сред студенти за 2017-2018 

уч.г. Обработени са анкетните карти 

за 2018-2019  уч. г. 



графици за практически занятия; тематични 

програми на лекции и упражнения; списъци 

на студентите; разпределение на учебната 

натовареност; методичните материали за 

студентите БЕО и АЕО; график за учебните 

занятия. Учебните разписи и графиците са 

поставени на учебно табло, достъпно за 

обучаемите. 

Учебната натовареност е повишена. Доц. д-р 

Е. Бързашка, освен преподавател на ОТД, е 

и Директор на Медицински колеж, има 

висока  учебна натовареност. Единственият 

асистент д-р О. Станчева е също с 

наднормена натовареност. 

Лекциите и упражненията са обезпечени с 

дидактични материали за онагледяване и 

демонстрация. Организацията по 

провеждане на изпитите е много добра. 

Предоставени са изпитни материали и 

студентски изпитни тестове; изпитна книга; 

протоколи от изпитите. Лекциите са 

обезпечени с PowerPoint презентации, 

инструктажи, материали от научни 

симпозиуми за актуализиране на 

преподаваното учебно съдържание. 

Много добро впечатление прави 

инициативността на д-р О. Станчева 

относно повишаване интереса и 

мотивираността на студентите за 

подготовката и постигането на високи 

учебни резултати. 

Структурата е нова, но независимо от това, 

са изготвени и съхранени необходимите 

документи, доказващи ефективността на 

учебната работа. Предоставени са 

протоколи от секторни съвети. Дадена е 

препоръка да се изготвя в началото на всяка 

учебна година график за регулярното 

провеждане на СС.  Предоставяните 



протоколи отразяват ясно процедурите по 

предложения, дискусии и анализи по НИД. 

Препоръчва се да се финализират 

индивидуалните планове на 

преподавателите. Препоръчано е на СС да 

се правят анализи на студентските анкети по 

качеството, които да бъдат адаптирани  

съобразно спецификата на дисциплината. 

Регулярно на СС се обсъждат учебните 

резултати. 

Систематизирани в списък са научните 

публикации на членовете на Сектора.  

Освен задължителната учебна натовареност, 

преподавателите от Сектора участват в 

провеждането на  СДО тематични курсове и 

в индивидуална специализация за 

одитирания период .  

Налично е и се поддържа информационно 

табло с тематични планове, графици и 

актуална информация за студентите. 

Преподавателите от Сектора полагат усилия 

за усъвършенстване качеството на 

обучението и научноизследователската 

дейност. Поддържа се и периодично се 

актуализира документацията за научната 

работа в звеното. Не се откриват достатъчно 

данни за съвместни научни разработки със 

студентите. Преподавателите от Сектора по 

токсикология са членове на български и 

международни научни сдружения. Доц. д-р 

Е. Бързашка е републикански консултант по 

токсикология, както и Председател на 

Българско дружество по клинична 

токсикология. Тя членува в общо седем 

професионални и научни сдружения. 

Заявени са потребностите на Катедрата 

относно разширяване на материалната база с 

нова зала и съвременни  материали поради 

нарастващия брой обучаващи се в МУ и МК  



наши и чуждестранни студенти. 

По време на одита бяха направени следните 

препоръки:  

- Да се структурира вътрешно-

информационна система за огласяване 

на научните резултати ; 

- Да се разшири кадровия състав на 

сектора с цел по-равномерно 

натоварване на преподавателите; 

- Да се стимулира научното развитие на 

кадровия състав; 

- Да се обсъждат и приемат съобразно 

срока писмени отчети за изпълнението 

на индивидуалните планове 

Одитът е завършен на 01.03.2017 год. 

4/2017 19.04.2017 Сектор 

„Неорганична, 

органична и 

аналитична химия“ 

1. Доц. д-р 

Цветелина 

Валентинова, дм – 

водещ одитор 

2. Анна Мошевска – 

одитор 

3. Мария Стефанова 

/студент/ – одитор 

Съответствия: 35 бр. 

Несъответствия: 0 бр. 

Забележки: 0 бр. 

 

Одитираният сектор разполага с 

необходимата документация, свързана с 

учебния процес както за студентското, така 

и за следдипломното обучение. Следи се за 

присъствието на студентите и 

специализантите при провеждане на 

учебния процес. Лекционният курс на 

студентите е онагледен с мултимедия. 

Издадени са 1 монография и 4 учебни 

помагала за обучение на студентите по 

преподаваните дисциплини за одитирания 

период. Секторът, обаче, се нуждае от 

осъвременяване на материалната база за 

извършване на практическите занятия по 

специализираните дисциплини. 

Научноизследователската работа е 

представена с участието на 

преподавателския състав в различни научни 

конференции, научноизследователски 

проекти и публикации в научни списания. 

Да, 

Протокол 

№ 

32/03.05.2

017 г. 

Да, 

Протокол 

№ 

7/29.01.20

18 г. 

НЕ. 



Развитието на кадрите  е ритмично. 

Познават се и се спазват нормативните 

актове, свързани с политиката по 

качеството. Не са установени 

несъответствия и забележки. Одитът е 

приключил на 19.04.2017 г. 

5/2017 17.05.2017 Сектор „Биохимия“ 1. Доц. д-р Галя 

Ганчева, дм – водещ 

одитор 

2. Д-р Александър 

Тодоров – одитор 

3. Милиана Танчева 

/студент/ – одитор 

Съответствия: 57 бр. 

Несъответствия: 0 бр. 

Забележки: 0 бр. 

 

Одитът в Сектор „Биохимия" показа 

наличие на пълно съответствие на 

дейностите в различните области на обхват 

на одита. Провеждани са редица 

инициативи, осигуряващи високо качество 

на учебната и научноизследователската 

дейности, които регулярно се документират. 

Създадени са условия за качествено 

онагледяване на учебния процес. Налице е 

активно участие на студентите в кръжочна 

дейност и в студентски научни форуми. В 

продължение на 2 учебни години се участва 

активно в разработването на 5 научни 

проекта. Академичният състав на катедрата 

е с добър възрастов диапазон, отлична 

квалификация и много качествена научна 

продукция. Преподавателите членуват в 

Дружество по клинично хранене. Зачислени 

са трима докторанти на самостоятелна 

подготовка за научна степен „Доктор” и 1 за 

„Доктор на науките“. Налице е добра 

колаборация със студентите за 

ефективността на обучението и наличната 

мотивация. Констатациите, направени от 

одиторския екип, са за наличие на системен, 

обхватен и перманентен контрол върху 

качеството на извършваните дейности, 

периодичен анализ на резултатите и 

стремеж към усъвършенстване на 

Да, 

Протокол 

№ 

23/16.10.2

018 г. 

Да, 

Протокол 

№ 

7/29.01.20

18 г. 

Да: 

- Доклади от Ръководител нектор 

- Закупени са 3 компютърни 

конфигурации, 1 принтер и 

хладилник за съхранение на работни 

реактиви. 



одитираните процеси. Секторът разполага с 

учебни зали , компютри и цветни 

мултимедии (закупени не от МУ-Плевен), 

осигуряващи качествено онагледяване на 

учебния процес, но наличните компютри са 

остарели (купуват се евтини, които за около 

2 години стават негодни за работа). Налице 

е необходимост от качествени принтери. 

Липсва материална база за специфични 

научни разработки - извършват се в София. 

Необходимо е да се помисли за 

разширяването на материалната база с оглед 

удовлетворяване нуждите на обучението в 

новосъздадения Факултет по фармация. 

9/2017 18.10.2017 Сектор „Физика, 

биофизика, висша 

математика и 

информационни 

технологии“ 

1.Доц. д-р Соня 

Вълкова, дм – водещ 

одитор 

2.Ас. Йоана 

Симеонова, дм – 

одитор 

3. Д-р Ивелина 

Химчева – одитор 

Съответствия: 64 бр. 

Несъответствия: 0 бр. 

Забележки: 0 бр. 

 

Одитът в сектор „Физика и биофизика” на 

катедра „Физика, биофизика, предклинични 

и клинични науки“показа наличието на 

пълно съответствие на дейностите с 

изискванията в различните области на 

обхват на одита. Налице са утвърдени 

традиции и редица инициативи, 

осигуряващи високо качество на учебната и 

научноизследователската работи. Всички 

дейности се документират регулярно. 

Осъществява се системен, обхватен и 

перманентен контрол върху качеството на 

одитираните процеси, периодичен анализ на 

резултатите и стремеж към 

усъвършенстването им. Не бяха 

констатирани забележки и несъответствия. 

Да, 

Протокол 

№ 

90/09.10.2

018 г. 

Да, 

Протокол 

№ 

7/29.01.20

18 г. 

НЕ. 

2018 г.        

4/2018 28.03.2018 Сектор „Социална 

фармация“ 

1. Доц. д-р Галя 

Ганчева, дм – водещ 

одитор 

2. Ас. д-р Цветелина 

Съответствия: 47 бр. 

Несъответствия: 0 бр. 

Забележки: 0 бр. 

 

Да, 

Протокол 

№ 

14/13.06.2

Не, 

предстои 

НЕ. 



Виткова – одитор 

3. Мария Стефанова 

/студент/ – одитор 

Одитът в Сектор „Социална фармация” 

показа наличие на пълно съответствие на 

дейностите в различните области на обхват 

на одита. Провеждани са редица 

инициативи, осигуряващи високо качество 

на учебната и научноизследователската 

дейности, които регулярно се документират. 

Създадени са условия за качествено 

онагледяване на учебния процес. Налице е 

активно участие на студентите в студентски 

научни форуми, в резултат на което са 

получени награди. В продължение на 2 

учебни години се участва активно в 

разработването на 2 научни проекта и в 8 

многоцентрови проучвания. Академичният 

състав на катедрата е с добър възрастов 

диапазон, отлична квалификация и силно 

впечатляваща като количество и качество 

научна продукция, като част от 

публикациите генерират висок импакт- 

фактор/ранг и голям брой цитирания в 

страната и чужбина. Академичният състав 

на сектора е реализирал издаване на два 

учебника през одитирания период. 

Преподавателите членуват в престижни 

научни дружества в България и чужбина. 

Зачислен е един докторант на самостоятелна 

подготовка за научна степен „Доктор“. 

Налице е добра колаборация със студентите 

за ефективността на обучението и наличната 

мотивация. Констатациите, направени от 

одиторския екип, са за наличие на системен, 

обхватен и перманентен контрол върху 

качеството на извършваните дейности, 

периодичен анализ на резултатите и 

стремеж към усъвършенстване на 

одитираните процеси. Секторът е обезпечен 

с модерна материална база, отговаряща на 

всички изисквания за провеждане на 

018 г. 



качествен учебен и научен процес. През 

отчетния период са създадени и оборудвани 

със специализирана апаратура 11 нови 

учебни и научни лаборатории. 

Лабораториите са съобразени с най-новите 

тенденции в проектирането и изграждането 

на учебна и експериментална среда и 

напълно съответстват на изискванията за 

съвременно обучение по дисциплините 

“Технология на лекарствените форми”, 

„Фармакогнозия“ и „Фармацевтична 

ботаника“. 

 

 


