УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС

СПЕЦИАЛНОСТ

Здравен
мениджмънт
ОКС Магистър

Какво е да се обучаваш
в специалност
"Здравен мениджмънт"?
Това е професия, която осигурява ръководство и
насоки за развитие на организации, които
предлагат персонални здравни грижи, както и
на отделения, сектори и звена в рамките на
организации в общественото здравеопазване.

Знания и умения
Студентите от специалност
„Здравен мениджмънт” придобиват
разширени и задълбочени знания,
умения и компетенции в областта
на общественото здравеопазване и
мениджмънт.

ARAICO PHARMACEUTICAL | VACCINES

Най-новата и модерна база в страната
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС

Учебната база е открита през 2019 г. и е оборудвана с най- модерната медицинска техника.
Обучението за магистърска програма "Здравен мениджмънт" се провежда във Факултета по обществено здраве
и здравни грижи Website: https://www.btu.bg/index.php/bg/fakultetim/fozzg/fozzg-m-bg
Катедра "Организация и управление на здравеопазването" Website: https://www.btu.bg/index.php/bg/fakultetim/fozzg/fozzg-catedri-bg/ouzdr-fozzg

Екип от изявени специалисти
Изтъкнати имена в медицината и общественото
здравеопазване, като на проф. д-р Христо Бозов, дм, проф.
д-р Атанас Щерев, дм, проф. д-р Валентин Стоянов, дм,
проф. Златица Петрова, дм, проф. Евдокия Сотирова, проф.
Стоянка Петкова-Георгиева, доц. Владимир Гончев, дм, доц.
Златина Караджова и др., са само част от
преподавателския състав, обучаващ бъдещите здравни
мениджъри.
.

Реализация
Управление

Консултиране

Администриране

Дистрибутиране

Здравни администратори
и функционални
специалисти по
управление на лечебни
заведения и организации
от здравната и
социалната сфера.

Консултанти и експерти
по управление на,
здравни организации и
органи на
здравеопазването и
социалната сфера на
регионално и
национално равнище.

Специалисти – здравни и
социални
администратори от
средно и висше равнище
на управление на
здравноосигурителни
фондове и каси.

Търговски представители
и дистрибутори на
медицински продукти,
медицинска техника и
технологии.

Студентите получават
много възможности

Еразъм

Изнесени
обучения

Студентски
конференции

Клуб "Млад
здравен мениджър"

Социални
кампании

Еразъм
Осъществяват се редица срещи с преподаватели - представители от
други университети в Европа, с които университет „Проф. д-р Асен
Златаров “ има подписани двустранни споразумения по програма
„Еразъм “. Работните срещи са в унисон с целите на програмата – да се
насърчава изграждането на единно европейско образователно
пространство за съвместна изследователска работа, иновации,
икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Изнесени обучения
По време на обучението си студентите от специалност
„Здравен мениджмънт” участват в редица изнесени обучения
в лечебни заведения. Проведени са изнесени обучения в гр.
Бургас - в "УМБАЛ-Бургас"АД, в "КОЦ - Бургас"ЕООД, в УМБАЛ
"Дева Мария" и в ДКЦ „Ел-Масри“, както и в САГБАЛ „Д-р
Щерев“ – гр. София.

Студентски конференции
Студентските конференции в Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” се провеждат в научна атмосфера, подсилена от
приятелски дух и силна мотивация за изследователска дейност и
професионално развитие в сектора на здравеопазването.
Чрез презентации по техническите изисквания на конференциите,
студентите от специалност „Здравен мениджмънт ” показват
презентационни и научно-изследователски умения в проучванията
си, под научното ръководство на своите преподаватели.

Клуб "Млад здравен мениджър"
В рамките на специалността „Здравен мениджмънт” е създаден
клуб „Млад здравен мениджър “. В него системно се провеждат
целеви инициативи и мероприятия от студенти и преподаватели,
свързани с развитието на професионални умения и компетенции за
вземане на управленски решения. Разширяват се знанията в
научното направление, създава се здравна култура и се развиват
уменията за екипна работа.

Социални кампании
Студентите участват в различни инициативи, свързани с
общественото здравеопазване, подкрепа на социални каузи и др.
Всяка година, в последния ден на февруари, се отбелязва
Международният ден на хората, засегнати от редки болести под
мотото „Да обединим социалната и здравната грижа“.
Участието на студенти от специалност „Здравен мениджмънт“ пред
корпуса по Медицински науки, в знак на солидарност към милионите
болни по света, преминава с инициативата в небето да се пускат
разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести.

Документите за кандидатстване за
магистърски специалности във Факултет по
обществено здраве и здравни грижи се
подават в салоните на Магистърски учебноинформационен център или онлайн:
www.btu.bg
Семестриална такса за държавна поръчка:
289 лв.;
- За завършили в ПН 7.4. Обществено
здраве - 3 семестъра, код 080 д.п. - За
завършили от други професионални
направления - 4 семестъра, код 081 д.п.
Семестриална такса за платен прием за
завършили магистри държавна поръчка:
1233 лв., кодове 800 и 801

Срок за подаване на документи:
02.09.2021г. - 18.09.2021г.

Телефони за информация
гл. експерт: Сияна Карамихалева - тел.
0889612673",
експерт Петя Бързева - тел. 0889692066,
експерт Силвия Дикова - тел. 0878567821"
Website
www.btu.bg

