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Семинарите за докторанти на Факултета по обществено здраве към МУСофия 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.
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