
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 
ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕН СЪВЕТ  

  
О Т Ч Е Т   

за дейността на Учебно-методичния съвет към МФ за 
периода юли 2020 г. – юни 2021 г.  

  
Учебно-методичният съвет (УМС) към Медицински факултет, съгласно заповед № 

УД-95/04.06.2020 г., работи в състав: доц. д-р Румяна Янкова (председател), доц. д-р Цветан 
Велинов, проф. д-р Минко Минков, проф. д-р Валентин Стоянов, доц. д-р Владимир Гончев, 
доц. д-р Стефка Касърова, студент Мария Драгомирова и студент Карина Богданова. 

През отчетния период са проведени 8 заседания на съвета, посветени главно на 
обсъждане на учебната дейност на катедрите и на факултета за учебната 2020/2021 г., 
осъществяване на мониторинг върху образователните програми в Медицински факултет.  

Назначена комисия, заповед № УД-141/02.07.2020 г. в състав: доц. д-р Цветан Велинов, 
доц. д-р Румяна Янкова, доц. д-р Катя Габровска, доц. д-р Владимир Гончев, гл. ас. д-р Руска 
Ненкова, разработи и актуализира, в съответствие с единните държавни изисквания и 
съгласно стандарта за учебна документация на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 
учебен план и квалификационна характеристика за специалност „Медицина“, ОКС 
„магистър“ след средно образование, редовна форма за обучение. На заседанието си от 
13.07.2020 г. Учебно-методичният съвет към Медицински факултет обсъди и прие 
разработената учебна документация. Окончателно им одобряване беше направено от 
Академичния съвет, след обсъждането им от Учебно-методичния съвет на университета. 

Започна актуализиране на учебните програми и привеждането им в съответствие с 
приетия стандарт за учебна програма в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. През 
2020/2021 учебна година Учебно-методичният съвет разгледа и прие 18 учебни програми, 
които бяха одобрени от Факултетния съвет. От тях актуализирани и приети са 14 учебни 
програми по задължителни дисциплини: Цитология, обща хистология и обща ембриология; 
Физика; Физиология; Химия; Анатомия и хистология; Социална медицина; Биостатистика; 
Биофизика; Медицинска психология; Биохимия; Биология; Микробиология; Медицинска 
етика; Латински език с медицински термини. Разгледани и приети са 4 учебни програми по 
избираеми дисциплини: Формиране на екологични компетентности чрез химични знания. 
Оценка на химичните фактори в околната и работна среда; Химични аспекти на природните 
лечебни средства и процедури. Анализ на природни продукти; Информатика; Методология 
на научноизследователската дейност. 



Актуализирането на учебните програми бе осъществено при широко обсъждане и 
отчитане мнението на участниците в образователния процес – преподаватели и студенти. 
Необходимите промени бяха инициирани от катедрите и приети от катедрените съвети. 
Направените предложения бяха разгледани и съгласувани от Учебно-методичния съвет към 
Медицински факултет и предложени на Факултетния съвет за утвърждаване.  

Усилията бяха насочени към постигане на оптимално съотношение в хорариума на 
лекционни, семинарни и практически занятия; адекватно разпределение на кредитите; 
постигане на съпоставимост с аналогични образователни програми в други университети в 
страната и чужбина. Актуализираните учебни програми отразяват съвременните 
постижения в съответната научна област. 

В своята работа УМС се ръководи от Правилника за учебната дейност, Правилника за 
дейността на Учебно-методичните съвети, Стандарта за учебна документация на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и други документи, отнасящи се за учебния процес 
в университета. Членовете на съвета участваха активно при разглеждането на всички 
въпроси, включвани в дневния ред на заседанията, като изразяваха свободно своето мнение 
и отправяха конкретни предложения за подобряване на съответните учебни дейности. 
Всички решения на съвета бяха приети с консенсус.  

 

Отчетът за дейността на Учебно-методичния съвет към МФ за периода юли 2020 г. – 
юни 2021 г. е приет на заседание на УМС, Протокол № 9/06.07.2021 г. и от Факултетния 
съвет на МФ, Протокол № 18/09.07.2021 г. 

 


