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Магистърската програма „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ е 
проектирана да отговори на специфичните потребности от висококвалифицирани 
професионалисти в областта на администрацията и управлението на 
организации, институции и дейности в системата на здравеопазването и медико-
социалните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени 
със съвременните тенденции в развитието на здравния мениджмънт, медико-
социалните грижи и здравеопазването като цяло, дават възможност на 
завършилите студенти да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни 
административни позиции и управленски равнища. 

Какво ще получите от програмата?
• Теоретични знания и практически 

умения, които формират 
професионална компетентност 
за работа на средни и висши 
управленски позиции на всички 
равнища на здравната система и 
системата за социална защита;

• Възможност да повишите 
квалификацията и 
професионалните си умения 
в областта на управленските 
принципи и инструменти, 
използвани в здравеопазването и 
медико-социалната сфера;

• Възможности за сътрудничество 
със специалисти от различни 
сектори и сфери на дейност с цел 
прилагане на интегриран подход 
в предоставянето на здравни и 
социални услуги;

• Формална квалификация 
(магистърска степен) в подкрепа на 
професионалното Ви израстване.

Къде могат да се реализират 
завършилите?
• Държавни и общински институции в 

здравеопазването и социалната сфера;
• Здравни заведения, домове за 

медико-социални грижи, центрове за 
комплексни медико-социални грижи;

• Публични и частни лечебни 
заведения;

• Националната здравноосигурителна 
каса и нейните регионални 
поделения, застрахователни 
компании;

• Центрове за рехабилитация, СПА–
центрове, организации, работещи в 
сферата на здравния туризъм;

• Консултантски и експертни 
организации, работещи в областта 
на здравеопазването и социалната 
политика;

• Организации за 
лекарствоснабдяване;

• Научно-изследователски и учебни 
заведения;

• Национални центрове по 
проблемите на общественото здраве.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна  
е първото висше учебно заведение в страната, което в началото на 90-те 

години стартира обучение по управление в сферата на здравеопазването. 
Повече от четвърт век университетът постоянно развива портфолиото си от 
програми, за да отговори на специфичните потребности от специалисти по 

управление в различните сектори на здравната система.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Мултидисциплинарният профил на програмата комбинира дисциплини от 
научните области на медицинските и обществените науки. В допълнение 
към задължителните курсове, учебният план предлага и богат набор от 
избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да 
избират, в зависимост от базисното си образование и индивидуалните 
си предпочитания. Целта е завършилите да притежават както нужните 
теоретични знания, така и практическите умения и компетенции за работа 
в сложна, динамична и непрекъснато променяща се среда в сферата на 
здравеопазването и медико-социалните грижи. 
Сред научните области и конкретни дисциплини, обхванати в програмата са:

• Мениджмънт (въведение в здравния мениджмънт, стратегическо 
управление и контролинг, управление на човешките ресурси и 
организационно поведение, управление на проекти в здравната и 
социалната сфера)

• Общественото здраве (обществено здраве, организация на здравните 
и социалните грижи, интегрирани грижи, здравна и лекарствена 
политика, глобално здраве)

• Здравни информационни системи 
• Маркетинг (маркетинг в здравеопазването, социален маркетинг и 

предприемачество, комуникации и връзки с обществеността) 
• Икономика (здравна икономика, финанси, здравно-икономически и 

финансови анализи, статистически анализи, и контрол в здравните и 
социалните организации)

• Право (основи на правното регулиране в здравеопазването)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Магистърската програма по здравен мениджмънт и медико-социални грижи 
е в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две 
учебни години). Обучението включва лекционни курсове, дискусии, решаване 
на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. 
По време на следването се организират редовни срещи с професионалисти 
от практиката и се провеждат посещения в организации и институции от 
здравната и социалната сфера.

Магистърската програма завършва с 
полагане на държавен изпит или защита 
на магистърска теза (дипломна работа) 
за придобиване на образователната и 
квалификационна степен „магистър“ по 
здравен мениджмънт и медико-социални 
грижи.
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Програмата е в платена форма на обучение. Семестриалната такса се определя 
с решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
В магистърската програма се приемат лица, които притежават бакалавърска 
и/или магистърска степен и успех от дипломата, с която кандидатстват, не 
по-малък от „добър“.
Програмата е подходяща за здравни професионалисти с придобита 
образователно квалификационна степен „професионален бакалавър“; 
“бакалавър“ или“ магистър“, както и специалисти с диплома от други области 
на висшето образование, чиято професионална реализация е свързана със 
здравеопазването и медико-социалните грижи.

КАНДИДАТСТВАНЕ 
Кандидатстването в магистърската програма е по документи, обявени на 
интернет страницата на МУ – Варна (http://www.mu-varna.bg/BG).
Документи се подават: онлайн или в МУ-Варна, ул. „Марин Дринов“ 55.

Екипът на програмата би бил изключително благодарен за отзиви във 
връзка с организацията и съдържанието на програмата (коментари, 

препоръки, предложения).

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЗИВИ:
Катедра по икономика и управление на здравеопазването

тел. 052 677 196


