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ПОДГОТОВКА
Специалността „Управление на клинични изпитвания“ на ОКС „магистър“ предлага обучение в
задочна форма след завършена степен „магистър“ по различни специалности - медицина,
дентална медицина, фармация, биология, икономика, право и други професионални
направления. Студентите придобиват обща и специализирана подготовка по управление на
клинични изпитвания, проектиране и разработване на цялостен протокол за клинични изпитвания
от формулирането на изследователските въпроси до анализа на резултатите, делово общуване и
комуникации с пациентите, правни регулации и биоетика при клинични изпитвания, мониторинг и
одит, маркетинг на клинични изпитвания и лекарствени продукти и др.
Обучението е с продължителност 3 семестъра - 1,5 години и завършва със защита на дипломна
работа.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Завършено висше образование на степен „Магистър“
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СТУДЕНТИТЕ ЗА НАС
В магистратурата по Управление на клиничните
изпитвания сериозните теоретични познания се
надграждат с реални практически подходи и
примери, като се оформя цялостна представа за
различните аспекти на тази дейност и мястото ѝ
във фармацевтичния бизнес. Лекторите
включват академичните среди, представители на
бизнеса и регулаторните органи, което е
изключително полезно и дава ценен опит, както
за начинаещите, така и за професионалистите в
областта.
ДЧ
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ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Придобитите знания и умения в сферата на управлението на клиничните изпитвания гарантират
на завършилите студенти успешна професионална реализация като мениджъри-проекти,
дизайнери на клинични изпитвания; монитори, координатори, одитори и обучители, консултанти и
експерти в управленски и административни структури.
Специалистите по Управление на клинични изпитвания могат да изпълняват организационноуправленски, икономически, координационно-комуникативни, контролни и изследователски
функции.
Специалността е подходяща за широк кръг специалисти - лекари, лекари по дентална медицина,
биолози, фармацевти, икономисти, юристи и др.
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СТУДЕНТИТЕ ЗА НАС
Магистратурата ми даде възможност да
погледна по различен начин на процесите и
етапите в клиничните проучвания, които бяха
обяснени с ясни примери от юристи, хора от
индустрията, епидемиолози, статистици и
лекари. Благодарение на тях, аз успях да науча
много ключови детайли, които бяха непознати за
мен до сега. Въпреки че се занимавам с
клинични проучвания, знанията получени по
време на моето обучение във Факултета по
обществено здраве ще ми помогнат с моето
професионално развитие в тази сфера.
ТБ

КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ОТ 25 ДО 29 ЮНИ 2019 г., ОТ 9,00 ДО 16,00 ч.
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ",
УЛ."БЯЛО МОРЕ" № 8, ЕТ. 5;
ТЕЛ. 02 / 9432 216

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ
15, 16, И 17.07.2019г. от 9:00 ч.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ
01. 08 .2019 г.

ЗАПИСВАНЕ
ОТ 02 ДО 05 АВГУСТ 2019 г., ОТ 9,00 ДО 16,00 ч.
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ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ",
УЛ."БЯЛО МОРЕ" № 8, ЕТ. 5;
ТЕЛ. 02 / 9432 216

