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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕКАН, 

 

 През изминалата учебна година, във Факултет по Медицина действаха трима тютори, 

както следва: 

 

Специалност, курс Брой студенти Тютор 

Медицина, I курс 39 гл. ас. д-р Руска Ненкова 

Медицина, II курс 38 гл. ас. д-р Галина Бъкова-Григорова 

Медицина, III курс 33 ас. д-р Марина Янева 

 

 

В началото на учебна година, бе проведена работна среща между тюторите и 

ръководството на Медицински факултет. Новопостъпилият тютор бе запознат със своите 

отговорности и начините за оформяне на документацията.  

По време на първият семестър бяха проведени по две официални срещи между тюторите 

и студентите от специалност „Медицина” от първи, втори и трети курс .  

При първата среща тюторите се представят и  разясняват на студентите тюторната 

система, съгласно Правилника за функциониране на системата за лична подкрепа за 

студентите (тюторна система). Тюторите  съветват и напътства студентите на групово и 

индивидуално ниво по въпроси, касаещи учебния процес. Тюторите установиха контакт със 

студентите, чрез групова среща още в първите две седмици на обучението. Целта на срещата бе  

да се установи първи контакт и да се създаде трайна основа за връзка тютор-студент. 

Студентите се запознават със организацията на учебния процес по  програмата, с правата и 

задълженията си. 

            В периода 21-24 март бяха проведени срещи между студентите от I, II и III курс с 

Деканското ръководство. Бяха поставени мнения и предложения от студентите, свързани с 

административни и учебни  въпроси. Деканското ръководство направи промени, свързани с 

предложенията на студентите.  

 Правят се разяснения относно избора на дати за изпитите и организация на тяхното 

провеждане. 

 Държа да отбележа, че  тюторите на първи, втори и трети курс, бяха на  разположение за 

съвети и напътствия по всяко време. Отговаряха своевременно на всеки зададен по телефон или 

имейл въпрос. Помагаха при комуникацията на студентите с преподавателите.  Откликваха 

позитивно, на студентските молби за помощ, съобразно университетските процедури и се 

ангажираха с лична подкрепа към студентите. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 По време на периода на обучение, всеки от тюторите е осъществил 4 официални срещи с 

подопечните му студенти (по 2 за всеки семестър). Всички срещи са протоколирани, съгласно 

установения протоколен стандарт, като протоколите са предадени за съхранение на секретаря 

на МФ. 

   

В заключение ще отбележа, че тюторната система във МФ се утвърди като полезна и 

необходима в образователния процес, който и занапред ще има съществена роля за осигуряване 

съдействие и подкрепа на студентите.  

 

 

30.05.2022 г.       

                                                      гл. ас. д-р Галина Бъкова-Григорова,  

                                                                               Главен тютор към Медицински факултет 

 

Годишният доклад за дейността на тюторната система към МФ за учебната 2021/2022 т. 

е приет от Факултетния съвет на факултета, Протокол № 28/15.06.2022 г. 


