КОЛОНКА НА РЕКТОРА

УТВЪРДЕНИ ТРАДИЦИИ И ИНОВАТИВНИ ИДЕИ
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Предизвикателствата, залегнали в Мандатната програма за развитието на МУ-Пловдив 2019 –
2023 г., отреждат първо място на качеството на обучението и създаването на научноизследователски центрове. Постиженията в научната дейност изискват консолидиране на научния потенциал в единна структура със собствена научна тематика и мултидисциплинарен подход.
Въпреки трудностите, свързани с пандемията КОВИД-19, Ръководството на МУ-Пловдив с гордост отчита, че изминалата 2021 година обедини усилията ни и беше удовлетворяваща и успешна.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Ректор

Уважаеми колеги,
Скъпи студенти,
И тази Коледа я посрещаме, съпътствани от COVID-19
пандемията. И тази календарна година изтича под знака на
вирусните атаки и надеждите да се справим с невидимия
враг. Време е да осъзнаем преживяванията, през които преминахме. Да притихнем, да се
спрем да искаме, да се огледаме, да видим какво загубих
ме и какво постигнахме. Да
помълчим в памет на онези, с
които COVID-19 и съдбата ни
раздели.
Изминалата година ни дари
с много вълнения и работа, но
беше успешна за МУ-Пловдив.
И сега е моментът да благодаря за подкрепата, за вярата,
за усилията да споделим проблемите и искрящите емоции
в академичния процес през
2021 г.! Въпреки трудностите
вярвам, че постигнахме видими резултати и сме наясно, че
ни предстои още работа през
идната година, с която да отговорим на предизвикателствата
в професията ни и да защитим
престижа на нашия университет.
Пожелавам Ви здраве, топ
лина и надежда за по-добър
свят и живот през Новата 2022
година! Да е мирна и успешна,
дарена с любов и светлина!

ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
Учебната дейност е от ключово значение за рейтинга на
МУ-Пловдив, неговата финансова стабилност и просперитет. Затова тя е във фокуса на
вниманието на всички университетски структури, управляващи качеството.
МУ-Пловдив
осигурява
първокласно медицинско образование, отговарящо на съвременните изисквания и потребности. Дори в условията
на COVID-19 се забелязва нарастващ интерес към висшето училище. В Университета се
обучават студенти от над 40
държави – Великобритания,
Германия, Италия, Гърция, Австралия, САЩ, Канада, Япония
и др.
За четвърти пореден път
през 2021 г. МУ-Пловдив зае
първо място, заедно с МУ-София, в Рейтинговата система

на висшите учебни заведения в
направление „Медицина“. Университетът ни запазва вторите
си места в „Обществено здраве“ и „Фармация“. Оглавяването на класацията за 2020 година сред 52 висши училища в
страната говори за качеството
на обучението, което МУ-Пловдив предлага на своите студенти.
Още през есента на 2018 г.
Университетът стартира технологична трансформация, като
адаптира образователния процес за работа в дигитална среда. Това позволи бързо преминаване към дистанционно обучение в условията на COVID-19
без прекъсване на учебния
процес.
Изграден беше Център за
електронно и дистанционно
обучение, разработващ нови
технологии. Конфигурирането

на Moodle в облачното пространство като Azure и интегрирането му с Microsoft 365 позволи провеждане на синхронно и асинхронно дистанционно и хибридно обучение на студенти, специализанти и докторанти. Създаденият информационен портал осигурява нужната комуникационна инфраструктура и предоставя методологична подкрепа за организиране и провеждане на учебния процес, на семестриалните и кандидатстудентските изпити.
Университетът е единственото висше учебно заведение
в България и сред първите пет
в световен мащаб, получило
признание от Microsoft за успешно дигитализиране на образованието в сферата на медицината.
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ОБНОВЕНА МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
Създаването на съвременна и комфортна среда е една от първостепенните грижи на ръководството на МУ-Пловдив с цел осигуряване на максимално добри условия за разгръщане потенциала на академичната общност на Университета.
Направените инвестиции за обновяването на материалната база имат не само финансови измерения. Те са безспорно доказателство за последователната политика за развитие на академичния състав, първостепенната грижа към студентите и осъзнатата отговорност и далновидност за бъдещето на Университета.

НОВ УЧЕБЕН КОРПУС В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
В началото на академичната година в МУ-Пловдив отвори
врати „Учебен корпус 1“ с 32 учебни и научни лаборатории и аудитория със 70 места.
В шестетажния комплекс намериха своя нов дом и четири от
теоретичните катедри – Медицинска биология, Медицинска физика и биофизика, Биоорганична химия и Медицинска биохимия.

Това са и дисциплините, с които първокурсниците започват
своето обучение.
Модерната база е професионален дом за 61 преподаватели
и служители, където ще се обучават годишно над 1500 студенти
от всички специалности.

СТАРТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОЩЕ ЕДИН УЧЕБЕН КОРПУС
Официална
церемония
„Първа копка“ за стартиране
строителството на нов учебен
корпус на МУ-Пловдив се проведе на 15 юли тази година.
Сградата е проектирана със
съвременни материали и модерна визия. В 7-етажен корпус, чиято разгърната застроена площ ще бъде 7659 м2, ще
бъдат разположени 46 учебни
зали, 51 кабинета и други помещения.
На всеки етаж ще има обособен кът за отдих. В комплекса ще
могат да работят и да се обучават близо 1200 човека.
Навсякъде ще има осигурен достъп за хората с увреждания.
Строителството трябва да приключи за 730 календарни дни.
Строежът е финансиран изцяло от бюджета на МУ-Пловдив.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ОЩЕ ЕДНА МОДЕРНА ПРИДОБИВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ
През октомври беше открит Фармацевтичен симулационен център. В него ще се
обучават всички студенти от
Фармацевтичния факултет и
от Медицинския колеж, както и студентите от двете нови
магистърски програми по проекта ОМНИЯ: „Иновативни лекарства“, съвместна програма с БАН, и „Иновации на предприемачеството във фармацевтичния бизнес“, съвместна програма с ПУ „П.
Хилендарски“.
В Центъра са обособени

две лаборатории, необходими на бъдещите фармацевти.
Центърът ще даде възможност по иновативен начин студентите да се запознаят с достиженията на науката фармация и ще провокира у тях креативност и посветеност на бъдещата професия.
Това е третият симулационен център в МУ-Пловдив, наред с Медицинския симулационен тренировъчен център
и Симулационния център във
Факултета по дентална медицина.
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ИНВЕСТИЦИИ С ОБЕЩАВАЩО БЪДЕЩЕ
Тази година беше извършен мащабен ремонт на базата на
Катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия, обхващащ учебни и научни лаборатории, складови помещения и кабинети. В семинарните сектори са осигурени чисто нови бюра
и столове, монтирани са проектори, екрани и 55'' телевизори.
Катедрата разполага с лаборатория по фармацевтична химия, две лаборатории по фармацевтичен анализ, две микроскопски лаборатории по фармакогнозия и лаборатория по фитохимия.

За първи път бяха обособени научноизследователска лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ и научноизследователска лаборатория по фармакогнозия и фитохимия. Същите бяха обзаведени с нови лабораторни мебели, химически устойчиви плотове и мивки, вентилация, химически камини, поляриметър, UV VIS спектрофотометри, ротационен вакуум
изпарител, микроскоп, дестилатор, аналитични везни, центрофуга и друга прецизна апаратура.

Всички лаборатории вече имат вентилация и са оборудвани
с големи камини с вентилируеми шкафове за съхранение на киселини, основи и реактиви. Изградени са химически устойчиви
плотовете със специален борд, не позволяващ разливане на субстанции. Лабораториите са обзаведени с мивки, устойчиви на химикали, имат и „таралежи“ за подреждане на измитата лабораторна стъклария. На всяка мивка е монтиран специален душ за
очи, който позволява незабавно промиване на очите в случай на
злополука.
Направените подобрения осигуряват чист въздух, здравословна среда и безопасни условия за работа на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и помощен състав.

Медицинският университет – Пловдив е не само модерна инфраструктура и съвременна апаратура.
Най-важното са хората с академичен дух и стремеж към усъвършенстване и високо качество на работа,
копнеж към знанието, истината и мъдростта.
Основното са дръзките идеи и силата да бъдат отстоявани!
МУ-Пловдив гради своето бъдеще сега с професионализъм, качествено обучение, утвърдени традиции и иновативни идеи.
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МРЕЖИ, СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ
Основни акценти за развитие на академичната дейност е участието на МУ-Пловдив в съвместни програми с други университети,
включване в междууниверситетски мрежи и клъстери, развитие на Центровете за професионално обучение, на електронното и онлайн продължаващото обучение при епидемични условия.
В МУ-Пловдив се управляват и реализират над 80 национални и международни, вкл. с европейско финансиране проекти, 6 образователни програми по глобални международни здравни фондове и 6 стратегически национални за превенция и контрол на социалнозначими заболявания, обекти на Националната пътна карта за научната инфраструктура на България. Ръст бележат привлечените средства от сътрудничеството с бизнес структури.

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД)“
Продължава своята успешна работа Центърът за компетентност „Персонализирана
иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, който се
изгражда по проект, обединяващ капацитета
на МУ-Пловдив с други две водещи научни организации в областта на медицината, фармакологията и биологията.
Центърът създава среда за мултидисциплинарно взаимодействие между специалисти по медицина, генетика, фармация, биоинформатика, медицинска статистика, фармакоикономика, за оптимален избор на здравна технология и комплексна оценка на данните от изследванията за прилагане на индивидуална терапия.
Изградена е модерна, иновативна научна
инфраструктура на стойност над 15 млн. лв.,
която е разположена в нови сгради или реновирани изцяло помещения.
Чрез проекта се създават възможности за
партньорства с бизнеса, за технологично развитие на нови и значими иновации и научни
продукти и интегрирането им по най-добрите световни стандарти и практики в областта
на персонализираната иновативна медицина.

Д-р Хасан Бурнусузов работи върху изследване на проби от костен мозък и кръв на деца с левкемия. Изследва броя на бластните клетки и на
тяхната динамика в хода на лечението. Разкриването на тези процеси в детайли, с една високо
специфична и сензитивна методика, ще доведе
до по-добро разбиране на динамиката на болест
та при всяко едно дете. На базата на това после
може да се прецени как то ще бъде лекувано оптимално, така че да има най-добра перспектива
за неговото оздравяване.
Д-р Христо Иванов работи в три направления, едно от които е изследвания на течна биопсия при солидни тумори, с идеята за разработване на китове, които да проследяват минимална
резидуална болест и да оценят ефекта на терапията. Второто направление е хронична миелоидна левкемия и остри миелоидни левкемии – отново ДНК анализ на точна диагноза на заболяванията. И третото е фармакогенетика. Идеята
е да се хванат полиморфизми, свързани с ефекта
на терапия, и да се предвидят нежелани лекарствени реакции при онкологично болни пациенти.

ПРОЕКТ „ОМНИА“
Проект „ОМНИА“, финансиран по процедура „Модернизация
на висшите училища“, е още един значим проект, спечелен от
МУ-Пловдив.
По проекта ще бъдат разработени съвместни иновативни програми в професионални направления „Медицина“ и
„Фармация“ с партньори от България, Гърция, Италия и Франция.
Ще бъдат реализирани девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми на български и английски език:

„Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“,

„Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във
фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“.
Предстои създаването на иновативна инфраструктура
„Виртуален университет „МЕДТЕХ“ за дигитализация на процесите на преподаване и изпитване, както и международна входяща и изходяща мобилност на преподаватели, студенти, докторанти и изследователи.
В рамките на проекта ще бъдат обучени около 100 магистри
и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година, а завършилите успешно ще получат за първи път в България една диплома, издадена от два или
три университета.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И НАГРАДИ
Медицинският университет – Пловдив все повече инвестира средства и интелект в научноизследователската си дейност.
МОН оцени високо големия научен потенциал на Университета и го нареди сред седемте в страната със статут на

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ.
Голямата награда „Питагор“ за млад учен за принос в науката тази година МОН присъди на гл. асистент д-р Мария Ивановска
от Катедрата по микробиология за изследванията ѝ върху имунологичната реактивност при остър и хроничен стрес.

Тази година д-р Джамбов е в ТОП 1% на учените с най-голямо
влияние върху световната наука през 2020 г. според авторитетната класация на Станфордския университет. Рейтингът включва
над 9 милиона учени от цял свят, които са публикували в авторитетни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS.
Класацията на Стандфорския университет обхваща първите
2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация
за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс,
Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

Получените резултати от активната ѝ работа в тази сфера на
научно изследване намират клинично приложение за диагностика на остър и хроничен стрес и промените, които настъпват в
имунната система.
„Мечтите се сбъдват“ – каза Мария Ивановска и призова младите хора да се занимават повече с наука.
Миналата година д-р Ангел Джамбов от Катедрата по хигиена спечели Голямата награда „Питагор“ за млад учен за проучванията си по действието на физическите и социалните фактори
върху здравето на хората.

КОНФЕРЕНЦИЯ „МУЛТИФАСЕТЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ“
В Петата международна
конференция върху детското развитие в продължение
на два дни в електронна среда
специалисти по детско здраве споделяха знания и опит по
две основни теми – Ранна диагноза на нарушенията в нервно-психическото развитие и
Лечими нарушения на нервнопсихическото развитие (НПР).
Двете актуални направления отразяват напредъка в генната терапия на редица болести с нарушения в нервно-психическото развитие на децата,

както и в организацията и методологията на контрола.

В Конференцията взеха
участие над 30 лектори от пет

университета в България и два
от чужбина – всички с доказан
опит и репутация.
В онлайн събитието се
включиха над 180 участници.
За първи път имаше сесия с
кратки презентации до 5 минути, които се отнасяха до диагностика и интервенция при нарушение на НПР.
Грижата за детското здраве в научен и обществен аспект
винаги е била основна цел на
Катедрата по педиатрия и медицинска генетика при МУПловдив.

XI ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ И XXXI АСАМБЛЕЯ НА ИМАБ
МУ-Пловдив организира
XI Югоизточна европейска конференция и XXXI Асамблея на
ИМАБ съвместно с Интернационалната Медицинска Асоциация „България“ (ИМАБ).
На събитието се представиха над 230 теми от медицината, биомедицината, денталната медицина и организацията
и контрола на здравеопазването. В програмата беше предви-

дена сесия и кръгла маса „Коронавирус, световна пандемия
и българският опит“.
Събитието събра в хибриден формат учени от България,
САЩ, Израел, Германия, Италия, Румъния и им даде възможност да споделят добри
практики, опит и резултати от
проучвания на мултидисциплинарни екипи, работещи по съвременни проблеми, включително COVID-19.
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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ НА МУ-ПЛОВДИВ
СЕДМИЦА НА ДИМИТЪР ДИМОВ В ПЛОВДИВ

АРТ АТЕЛИЕ ПРИ МУ-ПЛОВДИВ

МУ-Пловдив заедно с Националния литературен музей и Община Пловдив организираха поредица от събития, посветени на
любимия на поколения българи писател Димитър Димов и неговия роман „Тютюн“, по случай 70 години от издаването му.
В Дома на културата „Борис Христов“ в продължение на
14 дни беше представена изложба с автентични опаковки на лекарства от колекцията на Музея на медицината при МУ-Пловдив,
както и оригиналите на първите издания на романите на писателя.

Работа в условията на пандемия е предизвикателство, спасение, източник на радост, принадлежност и откриване на нови вътрешни пространства. Особено когато си творец и разкриваш света и себе си, и подаряваш вдъхновението си на другите.

Лекари и фармацевти от Университета на достъпен език представяха медикаментите, описани в романите на писателя. Изложени бяха снимки и документи от фонда на къща музей „Димитър Димов“, отразяващи периода на престоя му в град Пловдив.

Под ръководството на художниците Матей Матеев, Румен
Нечев и Милена Китипова наши колеги представиха свои творби в годишната изложба „В кръвта ти е да твориш“ на Арт ателие при МУ-Пловдив.

Ателието отвори врати през март 2020 г. за всички, изкушени
да творят с ръцете, очите и сърцето си. Талантливите преподаватели, студенти и служители на МУ-Пловдив вече имат и своите
почитатели сред академичната общност на университета. Всички
картини бяха откупени и така радостта да твориш не само срещна съпричастност, но и заслужено признание и възхищение.

Незабравимо преживяване беше прожекцията на документалния филм „Триптих за Димитър Димов“ и творческата среща
с неговите автори: проф. Златимир Коларов – сценарист, и Валентина Фиданова-Коларова – режисьор.
Проявите, посветени на писателя и неговата творба, завършиха с литературно четене на романа „Тютюн“. В Аудиторния
комплекс на МУ-Пловдив български и чуждестранни студенти
прочетоха откъси от романа на различни езици.

IN TEMPORE / ВЪВ ВРЕМЕТО –
ИЗЛОЖБА НА ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ
Изложбата на проф. д-р Росен Коларов представи негови
снимки, които самият той определя като „субективно отражение на случващото се около нас на границата на две хилядолетия. Преди и след. Те са
във времето на различни култури, различни страни, различни хора и, разбира се, сред
Вечната Природа.“

Г О Д И Ш Н И Н И Н А К АТ Е Д Р И
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75 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО ПЕДИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА НА МУ-ПЛОВДИВ –
75 ГОДИНИ ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА И ОТДАДЕНОСТ НА ПРОФЕСИЯТА
Юбилеят на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика
на МУ-Пловдив беше отбелязан с няколко събития.
Началото постави изложба с 20 пана в центъра на Пловдив,
озаглавена „75 години отдаденост на детското здраве“.
На тържествен симпозиум бяха проследени историята на Катедрата и възходящият път на поколения медици, отдали живота си на детското здравеопазване и на развитието на медицинската наука.
Официално бяха връчени благодарствени писма на пенсионирани вече медици, оставили личен пример на всеотдайност
и професионализъм.

Алманахът „Минало, настояще, бъдеще“, посветен на юбилея, открои плеяда прекрасни лекари и преподаватели, чиито
имена се вписват достойно в историята на Катедрата.
Педиатрите са сред най-обичаните лекари, не само защото в
техни ръце е здравето на децата ни, но и защото сърцата на педиатрите са винаги пълни с любов и доброта.
Затова и Дарителската кампания „Най-доброто за нашите деца и онкоболни“, целяща построяването на нова сграда за катед
рата и клиниката, ще бъде успешна.

50 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Катедрата по протетична
дентална медицина към ФДМ
е първата, която се обособява към Стоматологичния факултет през 1971 г. Първите защитени дисертации, първите
студентски научни кръжоци и
първите хабилитирани преподаватели дават знаково начало
на непрестанен стремеж към
академично развитие и професионализъм. Стремеж, който сега има своите измерения
в използването на 3D скенер и
CAD/CAM технологиите в денталната медицина и имплантология.

За 50 години технологиите са се променили много, а и
науката напредва извънредно бързо. Развитието на академичния състав на Катедрата също бележи възход, който
се проявява не само в качеството на образованието, но и в
научните публикации, участието в научни проекти и в предложенията за защита на полезен модел.
Катедрата отбеляза своя
юбилей с онлайн Научна конференция под надслов „Катедра по протетична дентална
медицина – Пловдив на 50“.

20 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗОЛ – 20 ГОДИНИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВАНА МИСИЯ
На 12 октомври Катедрата
по пародонтология и заболявания на оралната лигавица при
ФДМ чества 20 години от осно-

ваването си.
Катедрата отбеляза юбилея с международна онлайн
конференция „Пародонтоло-

гия & Приятели“, организирана съвместно с Центъра „Продължаващо обучение в денталната медицина“.

Двудневната конференция
включваше 8 пленарни лекции
и 15 научни съобщения и клинични случаи на водещи специалисти от България, Русия,
САЩ и Тайван, които потопиха
участниците в света на пародонтологията на 21. век.
Като признание за изградения вече авторитет на Катедрата, празникът беше споделен от много гости от страната и чужбина, както и от академичната общност на МУ-Пловдив. 20-годишнината на Катедрата по пародонтология и
ЗОЛ се превърна в тържество
на духа, на вярата в доброто и
на успехите!
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ДЕН НА ЗЕМЯТА

ЛОВ ЗА ЕРАЗЪМ СЪКРОВИЩА

Десетки борови дръвчета засадиха студенти от МУ-Пловдив
на четири локации: пред Аудиторния комплекс, Медицинския колеж, Факултета по дентална медицина и студентските общежития на ул. „Царевец“.

Състезанието „Лов на съкровища“ беше една от активностите на „Еразъм ден 2021“ в МУ-Пловдив. Той се проведе на 14 октомври в района на Гребната база и Младежкия център в града.
Участниците в състезанието бяха разделени на отбори, като
всеки отбор трябваше да премине през предварително обозначени пунктове, за да открие символични „Еразъм съкровища“,
като на местата на изровените съкровища ще бъдат засадени
дръвчета. Организатори на проявата бяха отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“ и Студентският съвет в
МУ-Пловдив.

Така беше отбелязан Денят на Земята. В инициативата се
включиха студенти от различните факултети и студентски организации към учебното заведение, служители на университета и
преподаватели, заедно с ректора проф. д-р Мариана Мурджева.
„На този ден ние обръщаме внимание на обществеността
колко е важно да опазим околната среда и планетата Земя, на
която живеем. Всеки ден трябва да мислим за Земята като за живо същество, като за наш приятел“, коментира ректорът на МУПловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Всички мероприятия бяха обединени от мотото „Открий
своето Еразъм съкровище“. Освен състезанията имаше презентации с информационен характер, целящи популяризиране на

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
По случай 9 май – Ден на победата и Ден на Европа, в МУПловдив се проведе Ден на студентското самоуправление по
инициатива на Студентския съвет.
Проф. Мурджева сподели своя опит и каза, че за да бъде успешен един управленец, е необходимо да притежава много добра комуникативност и да осъществява диалогичност на всички
нива, както и да познава структурата на организацията и дейст-

програма „Еразъм+“ и отбелязване на нейното огромно положително въздействие за утвърждаване на европейската визия
на МУ-Пловдив.

НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021

ващата нормативна уредба. Умението за бързо вземане на решения е още едно задължително качество за постигане на успех.
Студентите се запознаха с приоритетните задачи през седмицата, сред които предстоящ Ректорски съвет, Академичен съвет, акредитация на докторска програма и абсолвентски бал на
Факултета по фармация. Като им пожела „на добър час“, проф.
Мурджева изрази своята увереност, че всички те ще станат много добри управленци. Председателят на СС сподели своята надежда, че този Ден на студентското самоуправление е началото
на една традиция, която ще се повтаря всяка година.

Медицинският университет – Пловдив за пореден път
отбеляза Нощта на учените с
богата програма на 24 септември пред Виенския павилион в
красивата Цар-Симеонова градина.
Темата на събитието беше
здравословният начин на живот и как да се храним рационално.
Студенти
представиха
здравословни ястия от цял
свят, подходящи за хора с различни заболявания. Рецептите

бяха включени в книжка, достъпна за всички чрез сайта на
Университета.
Проведе се викторина за
здравословния начин на живот
и се раздадоха награди на победителите. Нощта завърши с
български хора и танци.
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