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Информация за сайта на университета 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА ШКОЛА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

 

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост официално отваря врати първата по рода си у нас Университетска 

школа за педагогическа компетентност, в изпълнение на решение на 

Академичния съвет на Медицински университет – Варна от 05.03.2011г., 

Протокол № 41 и препоръки на Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА).  

Тя се изгражда към  отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ (Център 

за кариерно развитие) и ще работи по учебни програми, утвърдени от Зам. 

Ректора по кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО.   

Основна дейност на школата е провеждането на курсове за начална, 

допълнителна и надграждаща педагогическа компетентност на академичния 

състав на Медицински университет – Варна. Курсовете за начална 

педагогическа компетентност са с продължителност от 20 часа и са 

предназначени за новоназначени преподаватели, асистенти и гл.асистенти, без 

педагогическа подготовка. Курсовете за допълнителна педагогическа 

компетентност са с продължителност от 10 часа и са предназначени за 

преподаватели, преминали курс за начална педагогическа подготовка, не по-

късно от три години от завършването му, а курсовете за надграждаща 

педагогическа компетентност са с продължителност до 5 часа и са 

предназначени за преподаватели, преминали първите две нива на подготовка, 

не по-късно от пет години от завършването им.  

Курсовете имат задължителен характер за всички преподаватели на 

щат в Медицински университет и Медициски колеж – Варна. 

Обучението се осъществява в групова форма при максимум 12  участници. 

Всички курсове се провеждат в учебни бази на Медицински университет – 

Варна, в делнични и почивни дни. 
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При завършването на курсовете за начална и допълнителна педагогическа 

компетентност се издава удостоверение, отразяващо неговия вид и 

продължителност, а за курсовете с надграждащ характер се издава сертификат, 

който отразява вида на курса и неговата проблематика. 

Школата провежда и курсове по Наредба № 18 от 2005 г. (Приложение № 

11 към чл. 22, ал. 3). Тези курсове се организират по заявка от болнични 

заведения и се осъществяват в база на заявителя, без откъсване от работа.  

Курсовете са теоретични, с обща продължителност от 12 часа.  

За преподаватели на щат в Медицински университет и Медицински колеж 

– Варна, задължителните курсове и курсовете по заявка са безплатни. За всички 

останали заявители, които не са на щат към Медицински университет и 

Медицински колеж - Варна, курсовете са платени.  

За ръководител на университетската школа за педагогическа 

компетентност е определена доц. Маринела Грудева, дп.  

Първият курс за начална педагогическа подготовка ще се проведе през м. 

септември 2014 г. Записванията започват от 1 юни в отдел «Научна дейност и 

кариерно развитие» (Център за кариерно развитие). 

 
 

 

За информация, контакти: 

 

Ваня Купенова Димитрова  
Организатор "Кариерно развитие“ 

E-mail: career_center@mu-varna.bg,  

kariera@mu-varna.bg 

Тел.: +359 52 677 084 

Ет. 3, стая 319 

Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч. 

 

 


