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Приложение 1а. Докторски програми в МУ – София по научни специалности 
(Изм. с Решение №34.2 на АС от 23.04.2019 г.) 

 

 

Подготовката на докторанти в Медицински университет - София се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми 
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Катедра Университетска 
болница, клинично звено 

1. 
Педагогически 
науки 

1.3. 
Педагогика на 
обучението по... 

      

2. 
Хуманитарни 

науки 
2.1. Филология       

4. 
Природни науки, 
математика и 
информатика 

4.1. Физически науки       

    Биофизика  
(с обучение на 
български и английски 
език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
10.09.2018 -
10.09.2024 

МФ Катедра по медицинска 
физика и биофизика 

 

4. 
Природни науки, 
математика и 
информатика 

4.2. Химически науки       

    Биоорганична 
химия, химия на 
природните и 
физиологично 
активни вещества 
(с обучение на 

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
05.11.2018 - 
05.11.2024 

ФФ Катедра по химия  
 
 
 
 

    Теоретична химия 
(с обучение на 
български и английски 
език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
05.11.2018 - 
05.11.2024 

ФФ Катедра по химия  
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4. 
Природни науки, 
математика и 
информатика 

4.3. 
Биологически 
науки 

      

    Биохимия 
(с обучение на  
български и английски 
език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
14.01.2019 – 
14.01.2025 

МФ Катедра по медицинска 
химия и биохимия 

 

    Генетика 

(с обучение на 

български и английски 

език) 

Медицински 
университет – 

София 
 

17.09.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по медицинска 

генетика 

 

    Ембриология 
(с обучение на 
български и английски 
език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
24.07.2017 - 
24.07.2023 

МФ Катедра по биология; 
 
Катедра по анатомия, 
хистология и цитология  

 

    Имунология 
(с обучение на 
български и английски 
език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
24.07.2017 - 
24.07.2023 

МФ Катедра по биология; 
 
Катедра по клинична 
лаборатория 
Катедра по клинична 
имунология 
 

 
 

 
 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по клинична 
имунология с банка за стволови 
клетки; 
УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД: 

Лаборатория по клинична 
имунология 

    Микробиология 
 

Медицински 
университет - 
София 

17.09.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по медицинска 
микробиология 

 

    Молекулярна 

биология 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 

университет - 
София 

ШЕСТ години 

14.01.2019 – 
14.01.2025 

МФ Катедра по медицинска 

химия и биохимия, ЦММ 
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    Молекулярна 
генетика (с обучение 

на български и 

английски език) 

Медицински 
университет - 
София 

17.09.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по медицинска 
химия и биохимия, ЦММ 

 

    Морфология 
(с обучение на 
български и английски 
език) 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
24.07.2017 - 
24.07.2022 

МФ Катедра по биология; 
 
Катедра по анатомия, 
хистология и ембриология  
 

 

    Фармацевтична 
ботаника 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
26.03.2018 - 
26.03.2024 

ФФ Катедра по фармакогнозия 
 
 

 

    Физиология на 
животните и човека 

(с обучение на 

български и английски 

език) 

 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
24.07.2017 - 
24.07.2023 

МФ Катедра по физиология  

7. 
Здравеопазване 

и спорт 
7.1. 

 
Медицина 
 

      

    Акушерство и 

гинекология 

 

Медицински 
университет - 
София 

14.10.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по акушерство и 
гинекология 

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД: 
Родилна клиника, Клиника 
"Майчин риск", Клиника 
"Фетална медицина“, Първа 
гинекологична клиника, Втора 
гинекологична клиника, Трета 
гинекологична клиника, 
Неонатологична клиника; 
Национална генетична 
лаборатория и Център по 
молекулярна медицина 
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    Анатомия, 
хистология и 
цитология 
(с обучение на 

български и английски 

език) 

 

 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
09.05.2019 -
09.05.2025 

МФ 

Катедра по анатомия, 
хистология и ембриология 

 

    Анестезиология и 
интензивно 
лечение 

Медицински 
университет - 
София 

30.09.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по анестезиология 
и интензивно лечение 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД – 
КАИЛ : 

 I НАИЛ (I хирургия),  
 II НАИЛ (II хирургия), 
 III НАИЛ (III урология); 

СБАЛАГ "Майчин дом"  ЕАД – 
КАИЛ;  

УМБАЛ "Царица Йоанна –  ИСУЛ" 
ЕАД – КАИЛ: 

 Отделение за интензивно 

лечение на неврологичните 

заболявания; 

СБАЛО "Проф. Б. Бойчев" – Горна 

баня ЕАД – КАИЛ; 
СБАЛББ "Света София" ЕАД -

КАИЛ; 
УМБАЛ "Св. Анна" ЕАД - КАИЛ; 

УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД – 
ОАИЛ при Клиника по 
неврохирургия; 
УСБАЛЕ ,,Акад. Ив. Пенчев“ 
УМБАЛ ,,Света Екатерина“ 

    Белодробни 
болести 
 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
24.09.2020 -
24.09.2026 

МФ Катедра по белодробни 
болести; 
 
Катедра по пропедевтика 
на вътрешните болести 

МБАЛББ "Св. София" ЕАД; 
 
 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по пропедевтика на 
вътрешните болести ,,Проф. 
Стоян Киркович“ – Отделение по 
пулмология 
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    Вътрешни болести Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по вътрешни 
болести 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Катедра по пропедевтика 

на вътрешните болести 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:     
Клиника по кардиология, 
Клиника по ендокринология,  
Клиника по хематология, 
Клиника по нефрология; 
 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД: 
Клиника по гастроентерология 
Клиника по ревматология, 
Клиника по терапия на  
вътрешните болести, 
нефрология, диализа и клинична 
фармакология 
 
 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по пропедевтика на 
вътрешните болести 
 

     
Гастроентерология 

 

 
Медицински 
университет - 
София 

 
25.03.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

 
МФ 

 

Катедра по вътрешни 

болести; 

 
 

Катедра по пропедевтика 
на вътрешните болести; 
 
 
 
 

Катедра по 
гастроентерология 
 
 
Катедра по обща 
медицина 

 
УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД:  
Клиника по 
гастроентерология; 
 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по пропедевтика на 
вътрешните болести – Отделение 
по гастроентерология; 
 
 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 
ЕАД – Клиника по 
гастроентерология 
 
УМБАЛ ,,Сета Анна“ – Клиника 
по вътрешни болести, 
Отделение по 
гастроентерология 
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    Гръдна хирургия Медицински 
университет – 
София 
 

05.08.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по белодробни 
болести 

СБАЛББ „Света София“ ЕАД –  
Клиника по гръдна хирургия  

    Дерматология и 
венерология 
 

Медицински 
университет - 
София 

24.02.2022 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по дерматология и 
венерология 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  

Клиника по кожни и венерически 
болести 

    Ендокринология 

 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
24.09.2020 -
24.09.2026 

МФ Катедра по 
ендокринология; 
 

Катедра по вътрешни 

болести 

УСБАЛЕ "Академик Иван 
Пенчев" ЕАД  

 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД:  
Клиника по ендокринология и 
болести на обмяната 

    Епидемиология 

 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
30.07.2020 -
30.07.2025 

МФ Катедра по епидемиология 
и хигиена  
(Решение №3/26.10.2020 г. на АС 

на МУ-София, т. 21) 

 

    Имунология Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по клинична 
лаборатория 
Катедра по клинична 
имунология 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по клинична 
имунология с банка за стволови 
клетки; 
УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД: 
Лаборатория по клинична 

имунология 

    Имунопатология и 

алергология 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
25.07.2019 -
25.07.2025 

МФ Катедра по алергология УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
КЦА 

    Инфекциозни 

болести 

Медицински 
университет - 
София 

10.02.2022 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и 
тропическа медицина 

СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров" ЕАД 
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    Кардиология 

 

Медицински 
университет - 
София 

25.03.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по вътрешни  
болести; 

 
Катедра по пропедевтика 
на вътрешните  болести; 
Катедра по сърдечно-
съдова хирургия и 
инвазивна кардиология;  
 
Катедра по обща 
медицина; 

 
 
Катедра по спешна 
медицина 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по кардиология; 
 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Отделение по кардиология с 
интензивен сектор; 
УМБАЛ "Св .Екатерина" ЕАД – 
Клиника по кардиология; 
 
УМБАЛ "Св. Анна" ЕАД –  
Клиника по кардиология; 
 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 
ЕАД – Клиника по кардиология 
 

    Клинична 
лаборатория 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
24.09.2020 -
24.09.2026 

МФ Катедра по клинична 
лаборатория 
 

Клинична лаборатория и 
клинична фармакология 
 

    Клинична 

психология 

Медицински 
университет - 

София 

в процедура МФ Катедра по психиатрия УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  
Клиника по психиатрия и 
Клиника по детска психиатрия  
„Св. Никола"; 
СБАЛНП „Св. Наум" ЕАД –  Първа 
и Втора психиатрични клиники 
 

    Клинична 

фармакология и 

терапия  

(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
21.12.2017 -
21.12.2022 

МФ Катедра по клинична 

фармакология и терапия 

УМБАЛ ,,Царица Йоанна –ИСУЛ“ 
ЕАД – Клиника по клинична 
фармакология и терапия  

    Лъчелечение 

 

Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по нуклеарна 
медицина, лъчелечение и  
медицинска онкология 

УМБАЛ „Царица Йоанна –  ИСУЛ" 
ЕАД  – Клиника по лъчелечение  
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    Медицина на 
бедствените 
ситуации 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
21.12.2017 -
21.12.2022 

ФОЗ Катедра по превантивна 
медицина 
 
 
 

 

    Медицинска 
генетика 

 

Медицински 
университет – 
София 
 

ШЕСТ години 
14.05.2020 -
14.05.2026 

МФ Катедра по медицинска 

генетика 

 

    Медицинска 
микробиология 
 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
14.05.2020 -
14.05.2026 

МФ Катедра по медицинска 
микробиология 

 

    Медицинска 
онкология 

Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по нуклеарна 
медицина, лъчелечение и  
медицинска онкология 

УМБАЛ „Царица Йоанна –  ИСУЛ" 
ЕАД  – Клиника по лъчелечение  
 
 
 
 

    Неврология Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по неврология УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  
Клиника по нервни болести;     
УСБАЛНП "Св. Наум" ЕАД – 
Клиника по нервни болести за 
невродегенеративни и 
периферно-нервни заболявания, 
Клиника по нервни болести за 

пароксимални състояния, 
Клиника по нервни болести за 
двигателни нарушения, Клиника 
по нервни болести за лечение на 
болката и неврорехабилитация, 
Клиника по нервни болести за 
деца, Клиника за интензивно 
лечение на нервни болести; 
УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ"  
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ЕАД – Клиника за интензивно 
лечение на нервни болести 
 
 

    Неврохирургия Медицински 

университет - 
София 

24.02.2022 – до 

следващата 
акредитация на 
ПН, съгласно 
графика по чл. 
81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по неврохирургия УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД:  
Клиника по неврохирургия; 

УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ" 
ЕАД –  Клиника по неврохирургия 

    Неонатология Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по акушерство и 

гинекология; 
 

Катедра по педиатрия 

СБАЛАГ „Майчин дом" ЕАД –

Клиника по неонатология; 
 
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев" 
ЕАД – Клиника по неонатология 
 

    Нефрология Медицински 
университет - 
София 

10.02.2022 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по нефрология 

 

 

 

 

 

 

Катедра по вътрешни 

болести 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  

Клиника по нефрология и 
трансплантация, 
 Клиника по диализа; 
УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ" 

ЕАД – Клиника по нефрология;      

 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  
Клиника по нефрология;   

УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД: 
Клиника по нефрология и 
диализно лечение 
 

    Нуклеарна 
медицина 
(с обучение на 

български и английски 

език) 

 

Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по нуклеарна 
медицина, лъчелечение и 
медицинска онкология 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  
Клиника по нуклеарна медицина 

    Образна 

диагностика и 

интервенционална 

Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по образна 

диагностика  

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  

Клиника по образна диагностика; 
УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ" 
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рентгенология ЕАД – Клиника по образна 
диагностика; 
УМБАЛ „Св. Анна" ЕАД – Клиника 

по образна диагностика;  

УМБАЛ „Св. Екатерина" ЕАД –  

Отделение по образна 
диагностика  

    Обща медицина Медицински 
университет - 
София 

09.12.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по обща медицина УМБАЛ „Света Анна" ЕАД – 
Клиники по кардиология, 
вътрешни болести, хирургия,  
неврология, очни болести, 
анестезиология и интензивна 
терапия 
 

    Обща хирургия Медицински 
университет - 
София 

30.09.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по обща и 
оперативна 
хирургия 
 

 

Катедра по хирургия 

 
Катедра по 
гастроентерология 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по обща и 
чернодробно-панкреатична 
хирургия (1-ва хирургия) 
 
УМБАЛ "Александровска" ЕАД 
 
УМБАЛ "Царица Йоана -ИСУЛ" 
ЕАД – Клиника по коремна 
хирургия 
 

    Ортопедия и 

травматология 

Медицински 
университет - 
София 

09.12.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по ортопедия и 
травматология 

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев" 
ЕАД – Горна баня 
 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" 

ЕАД –  Клиника по ортопедия и 
травматология 

    Оториноларинголо 
гия 

Медицински 
университет – 
София 
 

 

24.02.2022 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по ушни, носни и 
гърлени болести 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" 
ЕАД –Клиника по ушни, носни и 
гърлени болести  
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    Офталмология Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
28.01.2021 -
28.01.2027 

МФ Катедра по офталмология 
 
 
 
 

 

Катедра по спешна 
медицина 

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД:   
Клиника по очни болести; 

 
УМБАЛ „Света Анна" ЕАД –  
Клиника по очни болести; 
 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" 
ЕАД Клиника по очни болести 
 
 
 

    Патофизиология Медицински 
университет – 
София 
 

 

ШЕСТ години 
27.06.2019 -
27.06.2025 

МФ Катедра по 

патофизиология 
 

    Педиатрия Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по педиатрия СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев 

ЕАД; 
 
УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  
Клиника по педиатрия 
 

    Пластично-възстано 
вителна и естетична 
хирургия 

Медицински 
университет - 
София 

отложена 
процедура 

Писмо 

№476/08.06.2021 г. в 

НАОА, наш изх. 

№1706/04.06.2021 г. 

МФ Катедра по обща и 
оперативна 
хирургия 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД:  
Клиника по пластично- 
възстановителна и естетична 
хирургия 
 

    Професионални 
заболявания 

Медицински 
университет – 
София 

в процедура МФ Катедра по професионални 
болести 

 

    Психиатрия Медицински 
университет - 
София 

в процедура МФ Катедра по психиатрия и 
медицинска психология 

УМБАЛ „Александровска" ЕАД: 
Клиника по психиатрия, 

Детско-юношеска психиатрична 
клиника „Св. Никола"; 
 
СБАЛНП „Св. Наум" ЕАД – Първа 
и Втора психиатрични клиники 
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    Ревматология Медицински 
университет – 
София 
 

в процедура МФ Катедра по вътрешни 

болести 

Катедра по 
ревматология Решение на 

АС на МУ-София от 14.07.2020 г. 

(Протокол №44 т.20) и 

(Протокол №6/28-29.01.2021 г.)  

 
 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД:  
Клиника по ревматология   
 
 

    Съдебна медицина 
и деонтология 

Медицински 
университет – 
София 
 

25.03.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по съдебна 

медицина и деонтология 
 
 
 
 

    Сърдечно-съдова 

хирургия 

Медицински 
университет - 
София 

05.08.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по  
сърдечно-съдова 
хирургия 

УМБАЛ „Св. Екатерина" ЕАД:   
Клиника по сърдечно-съдова 
хирургия,  
Клиника по съдова хирургия 
 

    Урология 

 

Медицински 
университет - 
София 

14.10.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

МФ Катедра по урология УМБАЛ,,Александровска“ ЕАД:  
Клиника по урология (със седем 
направления – обща урология, 
ендоурология, лапароскопска 
урология, онкоурология, 
бъбречна трансплантация, 
еднодневна урология, лазер 
терапия и ЕЛПК, операционен 
блок) 

    Фармакология (вкл. 
фармакокинетика и 
химиотерапия)  

(с обучение на  

български и английски 

език) 

 

Медицински 
университет – 
София 

 

ШЕСТ години 
04.04.2019 – 
04.04.2025 

МФ Катедра по фармакология 
и токсикология 

 

    Физиотерапия, 
курортология и 
рехабилитация 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
25.07.2019 -
25.07.2025 

МФ Катедра по физикална 
медицина и рехабилитация 

УМБАЛ "Царица Йоана –ИСУЛ“ 
ЕАД – Клиника по физикална 
медицина и рехабилитация; 
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УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 
Клиника по физиотерапия 
 

    Хигиена (вкл. 

трудова, 
комунална, 
училищна, 
радиационна и др.) 
 

 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

30.07.2020 -
30.07.2026 

МФ Катедра по епидемиология 

и хигиена – Сектор 
,,Хигиена“ (Решение на АС на 

МУ-София, Протокол 

№3/26.10.2020 г.  т. 21) 
 

 

    Хранене и 

диететика 

 

 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
30.07.2020 -
30.07.2026 

МФ Катедра по епидемиология 
и хигиена – Сектор 
,,Хигиена“ (Решение 

№3/26.10.2020 г. на АС на МУ-

София, т. 21); 
 
Катедра по клинична 
фармакология и терапия 

 
 
 
 
 
УМБАЛ "Царица Йоана –ИСУЛ“ 
ЕАД – Клиника по 
ендокринология и болести на 
обмяната за лечение на 
метаболитни нарушения  
 

7. 
Здравеопазване 

и спорт 
7.2. 

Дентална 
медицина 

      

    Дентална клинична 
алергология 

 
 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 

28.01.2021 - 

28.01.2026 

ФДМ Катедра по образна и 

орална диагностика 
 

    Детска дентална 
медицина 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

13.12.2018 - 

13.12.2024 

ФДМ Катедра по детска 

дентална медицина 
 

    Дентална образна 

диагностика 

Медицински 
университет - 
София 

08.07.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

ФДМ Катедра по образна и 
орална диагностика 
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    Обществено 
дентално здраве 

Медицински 
университет - 
София 

08.07.2021 – до 

следващата 

акредитация на 

ПН, съгласно 

графика по чл. 

81, ал. 2 от ЗВО 

ФДМ Катедра по обществено 
дентално здраве 

 

    Ортодонтия Медицински 
университет – 
София 
 
 

 

ПЕТ години 

08.10.2020 - 

08.10.2025 

ФДМ Катедра по ортодонтия  

    Протетична 
дентална медицина 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
10.01.2019 - 
10.01.2024 
 

ФДМ Катедра по протетична 
дентална медицина 
 

 

    Терапевтична 
дентална медицина 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

13.12.2018 - 
13.12.2024 
 

ФДМ Катедра по консервативно 

зъболечение; 

Катедра по 
пародонтология 

 

    Дентална, орална и 

лицево-челюстна 

хирургия 
 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

10.01.2019 - 
10.01.2025 

ФДМ Катедра по орална и 
лицево-челюстна хирургия 

 

7. 
Здравеопазване 

и спорт 
7.3. Фармация       

    Технология на 

лекарствените 
форми и 
биофармация 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
09.05.2019 -
09.05.2025 

ФФ Катедра по технология на 

лекарствените средства и 
биофармация 

 

    Токсикология 

(с обучение на 

български и английски 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
19.12.2019 -
19.12.2025 

ФФ Катедра по фармакология, 
фармакотерапия и 
токсикология 
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език) 

    Фармакогнозия и 
фитохимия 

(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
09.05.2019 -
09.05.2025 

ФФ Катедра по фармакогнозия   

    Фармакоикономика 
и фармацевтична 
регулация 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

09.05.2019 -

09.05.2025 

ФФ Катедра по организация и 
икономика на фармацията 

 

    Фармацевтична 
химия 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

09.05.2019 -

09.05.2025 

ФФ Катедра по фармацевтична 
химия 

 

    Фармакология (вкл. 

Фармакокинетика и 
химиотерапия) 
(с обучение на  

български и английски 

език) 

 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 

09.05.2019 -

09.05.2025 

ФФ Катедра по фармакология, 

фармакотерапия и 
токсикология 

 

7. 
Здравеопазване 

и спорт 
7.4. 

Обществено 
здраве 

      

    Медицина на 
бедствените 
ситуации (с обучение 

на български и 

английски език) 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
21.12.2017 -
21.12.2022 

ФОЗ Катедра по превантивна 
медицина 
 
 

 

    Социална 
медицина и 
организация на 
здравеопазването и 
фармацията (с 

обучение на български 

Медицински 
университет - 
София 

ШЕСТ години 
04.04.2019 – 
04.04.2025 

ФОЗ Катедра по здравна 
политика и мениджмънт; 
Катедра по икономика на 
здравеопазването; 
Катедра по медицинска 
етика и право; 
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и английски език) Катедра по превантивна 
медицина; 
Катедра по медицинска 
педагогика; 
Катедра по здравни грижи; 

Катедра по социална 
медицина; 
Катедра по трудова 
медицина; 

Катедра по оценка на 
здравните технологии; 
Катедра по кинезитерапия 

    Хигиена (трудова, 
комунална,  
училищна, 
радиационна и др.) 
 

Медицински 
университет - 
София 

ПЕТ години 
12.01.2021 -
12.01.2026 

ФОЗ Катедра по трудова 

медицина 
 

7. 
Здравеопазване 

и спорт 
7.5. Здравни грижи       

    Здравни грижи в 
системата на 
здравеопазването 
 

Медицински 

университет - 
София 

ПЕТ години 

12.01.2021 -
12.01.2026 

ФОЗ Катедра ,,Здравни грижи“ 

Катедра ,,Медицинска 

педагогика“ 

Катедра ,,Кинезитерапия“ 

Катедра ,,Биоетика“ 

(Решение на АС на МУ-София, 

Протокол №39/10.12.2019 г.  т. 

83) 

 

 


