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Професията „здравен мениджър“

Какво е здравен мениджмънт?
Здравните мениджъри работят в болници, медицински 

центрове, агенции, институции, фирми, 
предоставящи здравни продукти и 
услуги, и нестопански организации. 
Здравните мениджъри планират, 

организират, координират, ръководят 
и контролират работата на структури 
и специалисти – лекари, медицински 
персонал, експерти, изследователи – 
така че обществото и гражданите да 
получават достъпно, качествено и 

ефективно здравеопазване.

Къде и какво работят здравните мениджъри?
Здравният мениджър е професия, която ви позволява голям избор на кариери 
и работна среда. Ето какво и къде работят някои от нашите випускници:
• Управител, медицински център
• Експерт „Маркетинг и връзки с обществеността“, болница
• Експерт „Човешки ресурси“, болница
• Изпълнителен директор, болница
• Регионален мениджър, фармацевтична компания
• Медицински представител, фармацевтична компания
• Специалист по медицинска информация, компания за клинични изпитвания
• Специалист „Продажби в областта на медицината“, фирма за медицинска 

техника
• Мениджър логистика, верига оптики
• Ръководител на проекти за здравно образование, организация с

нестопанска цел
• Директор „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности“, община

Каква е реализацията на здравните мениджъри?
Търсенето на здравни мениджъри глобално нараства поради увеличаването 
на средната възраст на населението, увеличаването на екологичните 
рискове и ускоряването на иновациите в здравеопазването. В САЩ и 
Европа се очаква над 10% увеличение на търсенето на здравни мениджъри 
в следващите 10 години. По данни на Министерството на образованието и 
науката, 53% от работодателите в България очакват увеличение на нуждата от 
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Как образованието в Медицински университет – Варна 
ще Ви помогне да стартирате такава кариера?

Целта на програмата по Здравен мениджмънт на Медицински университет – 
Варна е да подпомага развитието на утрешните лидери в здравеопазването. 
Това е една от най-важните и най-предизвикателните обществени сфери 
и с вашето активно участие можем 
да ви подготвим за продуктивна и 
удовлетворяваща кариера.
Обучението за придобиване на бакала-
върска степен продължава 4 години и 
е само в редовна форма. Ако желаете 
да продължите обучението си може 
да кандидатствате в магистърската ни 
програма по Здравен мениджмънт с 
продължителност една година.

Какво ще учите?
• Управленски науки (стратегическо управление, бизнес планиране,

организационно поведение и лидерство, управление на човешките
ресурси, маркетинг, управление на качеството, управление на промяната, 
информационни системи);

• Здравни науки (здравни системи, здравна политика, обществено
здравеопазване, епидемиология, глобално здраве, иновации и технологии 
в здравеопазването);

• Икономически науки (здравна икономика, финанси, счетоводство);
• Социални науки (социология, организационна психология, етика,

приложни изследвания, статистика);
• Правни науки (гражданско, търговско, административно, трудово и

медицинско право).

Как ще учите?
• Чрез разнообразни методи и формати: лекции, работа в малки групи,

работни симулации, решаване на казуси и задачи, работа по екипни
проекти, ролеви игри, разработване на курсови работи и малки
изследвания;

специалисти в направление „Обществено здравеопазване“ през следващите 
5 години. Сред завършващите направление „Обществено здравеопазване“ 
в Медицински университет – Варна 76% се реализират по специалността, а 
още 15% намират реализация в други продуктивни позиции.
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Какво още?
• Ще бъдете част от динамичен и иновативен университет със стимулираща 

студентска общност от български и над 2000 чуждестранни студенти;
• Ще разполагате с много допълнителни възможности за развиване на

умения: в студентски проекти, клубове по театър, танци и музика,
Студентски съвет, университетски събития, телевизията на универ-
ситета и други инициативи, защо не
и стартирани от вас;

• Ще имате богат избор да
практикувате спорт в някой от
множеството отбори в отличната
спортна база на университета;

• Ще ползвате модернизирана
библиотека с богата колекция и
няколко електронни читални;

• Може да се радвате и на малки
улеснения в ежедневието ако
ползвате студентски общежития,
студентски стол и стипендии от университета.

Защо Медицински университет – Варна?
• Програмата ни по Здравен мениджмънт е първата в България. Създадена 

е през 1993 г. в партньорство с престижните университети на Маастрихт
(Нидерландия) и Манчестър (Великобритания). Сътрудничеството с
водещи университети остава част от характера на програмата ни.

• Нашите преподаватели са изследователи и експерти, публикуващи в
престижни международни издания. Така вие ще имате достъп до най-

Чрез активно използване на дигитални 
платформи, с които ще имате постоянен 
достъп до лекции, материали, разпи-
сания, новини;
Чрез пряк контакт с практиката: 
посещения в здравни организации, 
гостуване на професионалисти в часо-
вете и преддипломен стаж;
Чрез участие в малки изследователски 
проекти с менторство от преподавателите 
и в студентски конференции в България 
и чужбина.

•

•

•
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Как да станете част от всичко това?
Обучението в специалност „Здравен мениджмънт”, бакалавър, е държавна 
поръчка. Кандидатстването за специалността се извършва по документи. 
Балът за класиране се образува като сбор от оценката по биология и 
удвоената оценка по български език и литература. Максималният бал е 
18.00. Броят на приеманите студенти и размерът на таксата за обучение се 
обявяват в края на месец май на сайта на университета, mu-varna.bg.
Документите за кандидатстване 
може да подадете през юни и юли на 
място в университета или онлайн на 
www.mu-varna.bg. На уебстраницата 
на университета ще намерите още 
подробности за университета, приема 
и сроковете за кандидатстване.

новото знание за професията.
• Програмата ни поддържа активни връзки със завършилите. Те често

са наши гости в часовете, работодатели, търсещи нови служители, и
домакини за наши стажове и изследвания.

• Възприемаме сериозно мнението и активността на нашите студенти.
Периодично оценяваме обучението и често подобряваме програмата въз
основа на обратната връзка от студентите.

• Работим в малки групи и така даваме възможности на всеки студент да
се изяви и да получи индивидуална подкрепа.

• Стремим се програмата ни да има високи изисквания и висока подкрепа
към студентите. Така вие придобивате конкурентни предимства и
стартова позиция за успешна кариера.


