
„ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ 
И ГРИЖИ“

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" 
ВАРНА

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАШАТА ЦЕЛ!

WWW.MU-VARNA.BG

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

по специалност 

„ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ 
И ГРИЖИ“



2

Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ е 
проектирана да отговори на специфичните потребности от висококвалифи-
цирани професионалисти с подготовка, ориентирана към икономическите 
и управленските аспекти на фармацевтичния сектор и фармацевтичните 
грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със 
съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния бизнес и 
здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти 
да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни административни 
позиции и управленски равнища. 
Програмата интегрира науките в областта на бизнеса и фармацията, 
създавайки по този начин професионалисти от ново за фармацевтичния 
сектор поколение.

Какво ще получите от програмата?
• Възможност да разширите 

познанията си в областта на 
фармацевтичния бизнес.

• Възможност да повишите 
квалификацията и 
професионалните си умения 
в областта на управленските 
принципи и инструменти във 
връзка с фармацевтичните 
пазари, финансовото управление, 
продажбите, маркетинга, 
дистрибуционните канали и 
лидерството.

• Възможности за личностно 
развитие и разширяване на 
професионалните контакти.

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

Къде могат да се реализират 
завършилите?
• Органи на управление и 

администрация на международни, 
национални и локални 
фармацевтични фирми и 
представителства, козметични 
фирми, аптеки и търговци на едро.

• Здравноосигурителни 
организации, застрахователни 
компании.

• Организации, чиято дейност 
е свързана непосредствено с 
фармацевтичния сектор – фирми за 
клинични проучвания, доставчици, 
консултантски фирми и др.

• Органи на държавната 
администрация, формиращи 
и провеждащи националната 
лекарствена политика и регулиращи 
фармацевтичния сектор.

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
Магистърската програма е разработена в съответствие със световните 
тенденции в обучението по фармацевтичен мениджмънт и фармацевтични 
грижи, провеждано от водещи университети и колежи в Европа и Америка.
Програмата обхваща няколко области на обществените и здравните науки с 
насоченост към фармацевтичния сектор и фармацевтичните грижи:
• Икономика (фармакоикономика, счетоводство, финансов мениджмънт, 

статистически анализи, ценообразуване)
• Право (правно регулиране на фармацевтичния сектор)
• Информационни системи в здравеопазването и фармацията
• Лекарствени продукти (влияние върху човешкия организъм, изпитвания, 

производство, безопасност, лекарствена политика и пазарен достъп на 
лекарства)

• Мениджмънт (лидерство, стратегическо управление, международен 
мениджмънт, управление на човешките ресурси, системи за управление на 
качеството, бизнес планиране, предприемачество)

• Маркетинг (маркетингови анализи и стратегии, управление на 
продажбите, търговско представителство, дистрибуционна политика, 
реклама)

• Фармацевтични грижи (при специфични заболявания, интегрирани 
грижи, фармако-медицински аспекти на храненето)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Магистърската програма по 
фармацевтичен мениджмънт 
и 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 успешни 
професионалисти от фармацевтичния бизнес и се провеждат посещения във 
фармацевтични фирми и други организации, свързани със здравеопазването.
Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита 
на магистърска теза (дипломна работа) за придобиване на образователната 
и квалификационна степен „магистър“ по фармацевтичен мениджмънт и 
грижи.
Програмата е в платена форма на обучение. Семестриалната такса се определя 
с решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна.
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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 професионални бакалаври по специалност 
„Помощник фармацевт“, магистри по фармация, медицина, дентална 
медицина, бакалаври и/или магистри по здравни грижи, управление и 
други области на висшето образование, чиято професионална реализация е 
свързана с фармацевтичния сектор.

KАНДИДАТСТВАНЕ 
Кандидатстването в магистърската програма е по документи, обявени на 
интернет страницата на МУ – Варна (http://www.mu-varna.bg/BG).
Конкретните дати за прием на документи, записване и организация на учебната 
година се публикуват ежегодно на интернет страницата на МУ – Варна.

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

доц. Мария Рохова, д.у.
тел. 052 677 195

Ралица Александрова
тел. 052 677 196


