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ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕН СЪВЕТ  

  

О Т Ч Е Т   

за дейността на Учебно-методичния съвет към МФ за 

периода юли 2021 г. – юни 2022 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 (до 16.01.2022 г.), 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 6 заседания на съвета, посветени главно на 

обсъждане на учебната дейност на катедрите и на факултета за учебната 2021/2022 г., 

осъществяване на мониторинг върху образователните програми в Медицински факултет.  

На заседанието от 12.10.2021 г. ръководителите на катедри към МФ представиха пред 

членовете на УМС информация за учебното натоварване на преподавателите през учебната 

2020/2021 г. и планираната заетост за учебната 2021/2022 г. Всички членове на 

академичния състав на МФ са изпълнили норматива си за 2020/2021 учебна година и имат 

осигурено учебно натоварване за настоящата учебна година. 

Назначена комисия, заповед № УД-15/28.01.2022 г. в състав: доц. д-р Румяна Янкова, 

проф. д-р Минко Минков, проф. д-р Валентин Стоянов, доц. д-р Катя Габровска, доц. д-р 

Владимир Гончев, гл. ас. д-р Руска Ненкова, ас. д-р Марина Янева актуализира, в 

съответствие с единните държавни изисквания и съгласно стандарта за учебна 

документация на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ учебния план за специалност 

„Медицина“, ОКС „магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение. На 

заседанието си от 16.02.2022 г. Учебно-методичният съвет към Медицински факултет 

обсъди и прие актуализирания учебен план. Окончателното му одобряване беше направено 

от Академичния съвет, след обсъждането му от Учебно-методичния съвет на университета. 

Продължи актуализирането на учебните програми и привеждането им в съответствие 

с приетия стандарт за учебна програма в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. През 

2021/2022 учебна година Учебно-методичният съвет разгледа и прие 19 учебни програми, 

които бяха одобрени от Факултетния съвет.  

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.  

Учебните програми, по които се провежда обучението на студенти в МФ са 

разработени в съответствие с най-важната образователна задача на факултета, а именно – 

осигуряване на обща и професионална подготовка от европейско равнище на специалисти, 

способни на гъвкави интердисциплинарни решения в своята професионална практика, 

отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят. Учебните програми се 

разработват и актуализират с цел постигане на качествено конкурентоспособно 

образование чрез прилагане на най-съвременни методи на преподаване, базирани на нови 

информационни и комуникационни технологии, обновяване на учебното съдържание с 

примери и задачи от практиката, осигуряване на възможности за практическо обучение в 

реална работна среда, използване на електронни учебни материали и професионален 

софтуер. При изготвянето на учебните програми съществено внимание се отделя на 

мнението на студентите и техните потенциални работодатели. За референтни точки се 

използват и аналогични учебни програми на утвърдени български и световни 

университети. 

На всички заседания на УМС се обсъждат въпроси, отнасящи се до текущата учебна 

дейност, възникнали проблеми и начините за тяхното решаване, предстоящи задачи. 

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 до учебния 

процес в университета. Членовете на съвета участват активно при разглеждането на всички 

въпроси, включвани в дневния ред на заседанията, като изразяват свободно своето мнение 

и отправят конкретни предложения за подобряване на съответните учебни дейности. 

Всички решения на съвета са приети с консенсус.  

 

 Отчетът за дейността на Учебно-методичния съвет към МФ за периода юли 2021 г. 

– юни 2022 г. е приет на заседание на УМС, Протокол № 15/07.06.2022 г. и от Факултетния 

съвет на МФ, Протокол № 28/15.06.2022 г. 

 

 

 


