
 

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНЕ  

НА НАУКАТА В ОБУЧЕНИЕТО 

 Политиката на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ - Варна /МУ – Варна/ e насочена към създаване на благоприятни 

условия за осъществяване на устойчива взаимовръзка между обучението на 
студентите и научните изследвания и иновации в сферата на 

здравеопазването. Тя отразява основните национални тенденции, определени 
в Закона за насърчаване на научните изследвания, Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания „По-добра наука за по-добра България 
2025г.“ и подкрепя Националната здравна стратегия 2020. Гарантирането на 

постоянен обмен на актуална научно-приложна информация и на устойчива 
връзка „образование-наука“ произтича пряко от мисията на МУ-Варна да 

развива фундаментална и приложна изследователска дейност, съчетана със 
споделената ценност за достъпност, възможност за развитие и уважение на 
академичните традиции.  

 
Настоящата политикa за устойчиво интегриране на науката в 

обучението на студентите от МУ-Варна продължава традициите на 
университета за представяне на иновациите в науката пред академичната 

аудитория и обществеността. 
 

Процесът на непрекъсната връзка между образование и наука в МУ-
Варна се гарантира от множество документи, стратегии, правилници, които 

потенцират съчетаването на класическите образователни методи с 
иновациите в областта на медицината, денталната медицина, здравните 

грижи, общественото здраве и фармацията. Създадени са условия за бързо 
достигане до студентската общност на научна информация. Осъществяването 

на устойчива взаимовръзката между световните и национални постижения на 
съвременната наука и обучението на студентите в МУ-Варна е стратегически 
приоритет, който конкретно се обезпечава в три основни aспекта: 
  



1. Достъпност на научните изследвания в международен, национален 

и институционален контекст.  

 Създават се условия за открит и улеснен обмен на информация;  

 Осигурява се отворен достъп до научни изследвания на МУ-Варна; 

  Поддържат се бази-данни с отворен достъп, които се разработват от 

университетската библиотека и издателство;  

 Поставя се началото на институционален Репозиториум с отворен 

достъп - Академичен архив на МУ-Варна или Medical Academic 

Repository.  
 

2. Стимулиране на развитието на преподавателския състав в посока 

използване на съвременни методи на обучение и предоставяне на 
актуална научна информация на студентите .  

 Насърчава се участието на всички преподаватели в изследователска 

работа в съответната научна област, което улеснява процеса на 
достигане на научните иновации до техните студенти;  

 Стимулира се бързото прилагане на научните резултати в учебната 
дейност; 

 Организират се лекции от водещи изследователи в различни области 

на здравното познание по актуални научни теми пред студенти, 
докторанти и преподаватели в рамките на „Биомедицински форум“ и 

на инициативата „Транслационна медицина от студентската 
скамейка“; 

 Създадени са обединени платформи с цел да навигират 
преподавателите и студентите в собствени (на МУ-Варна) и в чужди 

научни бази-данни.  
 

3. Насърчаване на студентите да участват в международни, 
национални и институционални научни проекти, семинари, 

конференции, кампании и активно да следят научната информация 
излизаща в конкретната образователна област. 

 Стимулира се участието на студентите в проекти, финансирани от 
международни, национални и институционални фондове; 

 Разписани са преференциални условия за финансиране от 

университетския   фонд „Наука“  на проекти с участие на студенти и 
млади изследователи в екипите; 

 Поддържа се онлайн платформа за научни медицински списания с 
отворен достъп; 
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 Отпечатва се и се разпространява студентско научно списание - 

Scripta Scientifica Vox Studentium; 

 Стимулира се издаването на специализирани броеве на утвърдени 

периодични издания на МУ – Варна, изцяло посветени на научните 
резултати на докторанти; 

 Насърчава се публикуването на студентски и съвместни студентски 

и преподавателски статии в периодичните издания на МУ – Варна; 

 Поддържа се ежегодното издаване на сборник с резюмета на 

защитените дипломни работи на студентите от Факултета по 
обществено здравеопазване;  

 Осигурява се включването на селектирани дипломни работи в  

създадения Репозиториум на МУ – Варна; 

 Създадени са условия, в процеса на семестриалното обучение на 

студентите, за възлагане на курсови проекти, които представляват 
малки научни разработки, свързани с практическото здравеопазване. 

 

Политиката на МУ-Варна към все по-тясна връзка между 
образованието – науката и практиката цели увеличаване на достъпността до и 

влиянието на изследователските резултати в процеса на обучение на 
бъдещите здравни професионалисти, развиването на критичното мислене на 

студентите, възпитаването на интерес към науката и увеличаване на шанса им 
за пълноценна професионална реализация в бъдеще.  


