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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА  

БАКАЛАВРИ ИЛИ МАГИСТРИ  

ОТ ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. Здравен мениджмънт 

Професионално направление - 3.7. Администрация и управление 

Форма на обучение – редовна / задочна / дистанционна 

Продължителност – 4 семестъра 

За кандидати, които притежават ОКС бакалавър или ОКС магистър от 

други професионални направления 

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните 

изпити 

 Ръководител: проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев 

Катедра "Стопанско управление" 

Кабинет 406 и 201 (ІV корпус), телефон (062) 615074  и (062) 615054 

 

Цел на програмата 

Целта на програмата е чрез, включените в учебния план дисциплини 

(управленски, икономически и правни), използването на нетрадиционни и иновативни 

методи на преподаване и обучение, които правят студентите активни участници в 

учебния процес, да се подготвят квалифицирани и компетентни специалисти, 

експерти и мениджъри, които да действат компетентно и резултатно при справяне 

със събития, процеси, проблеми и задачи, свързани с различни управленски ситуации в 

системата на здравеопазването. 

Компетенции на завършилите програмата 

Получените знания подпомагат осмислянето на факти, оперирането с 

понятия, разбиране на принципи и прилагане на правила в здравните организации. 

Придобитите умения включват такива като: целесъобразност и ефективност, анализ 

и синтез, оценяване на ситуации и проблеми, вземане на решения, защита на 

концепции и тези за развитието на здравеопазването. Притежаваните знания и 

умения съдействат за развиване на управленска компетентност - познавателна, 

функционална, социална и мета-компетентност (справяне с несигурността). 

Професия и възможности за заемани длъжности 



Завършилите програмата могат да работят като мениджъри на оперативно, 

средно и висше управленско равнище в организации от здравната система. В 

състояние са да заемат административни и управленски позиции в лечебни и здравни 

заведения в публичния и частния сектор, в регионалните здравни инспекции, в 

регионалните здравно-осигурителни каси, фармацевтични компании и други 

организации, свързани със системата на здравеопазване. 

Възможности за продължаване на обучението 

Завършилите специалността могат да продължат обучението си за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор" в акредитирани 

докторски програми към Стопански факултет. 

 


