
 

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ ЗА ДОКТОРАНТИ 

ЗА 2019 г. 

Семинарите за докторанти на Факултета по обществено здраве към МУ- 
София са организационна форма за специализираща подготовка, осигуряваща 
високо качество на обучението и научните изследвания на докторантите във 
Факултета. Участието в нея е задължителна част от обучението на докторантите от 
докторските програми по Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията, Хигиена (вкл. трудова, училищна, радиационна и др.) и Медицина 
на бедствените ситуации от професионално направление 7.4. Обществено здраве, 
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Докторантите имат възможност чрез участието в методичните семинари да се 
запознаят с иновативни методи, приложими в научните изследвания в областта на 
социалната медицина, общественото здраве и управлението на здравеопазването, 
профилактичната и в частност на трудовата медицина, както и медицината на 
бедствените ситуации. 

Семинарите осигурява форум за представяне и дискусия върху резултати от 
собствените научни изследвания на докторантите с колеги-докторанти и научната 
общност на факултета. На дискусионните семинари се представят дисертационните 
разработки на докторанти от едно от десетте обучаващи звена. Резултатите се 
обсъждат критично от присъстващите, като в дискусията се правят препоръки за 
усъвършенстване на работата, появяват се нови идеи и се обсъжда практическото 
им реализиране. Семинарите се модерират от водещи учени на Факултета и могат 
да бъдат посетени освен от докторантите и от всички желаещи студенти и 
преподаватели. 

 
 

Дата Тематика на семинара Представяща катедра и 
преподаватели 

27.02.2019 Дискусионен семинар 
Икономика на 
здравеопазването 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

1  



 
26.03.2019 

Класическите статистически 
методи в изследванията на 
общественото здраве 

Доц. М. Стойчева и доц. Т. 
Кундуржиев – кат. Трудова 
медицина 

2  



28.05.2019 Дискусионен семинар 
Здравна политика и 
мениджмънт 

 
25.06. 2019 

Методи за математическо 
моделиране при проучванията на 
общественото здраве, 

Доц. М. Стойчева и доц. Т. 
Кундуржиев – кат. Трудова 
медицина 

25.09.2019 Дискусионен семинар Превантивна медицина 
 
 
26.11.2019 

 
Систематичен анализ и мета 
анализ в научното изследване на 
общественото здраве 

Проф. Велкова, доц. 
Георгиева и доц. Т. 
Кундуржиев – кат. 
Социална медицина и кат. 
Трудова медицина 

 
 
 

Утвърдена с Решение на ФС на ФОЗ от 06.12.2018 г. 
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