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Уважаеми ректори, 

Уважаеми декани, 

До 

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн 

Ректор на Медицински 

университет - Пловдив 

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн 

Ректор на Медицински 

университет - Варна 

Проф. д-р Славчо Томов, дмн 

Ректор на Медицински 

университет - Плевен 

Проф. д-р Любомир Спасов, дм 

Декан на Медицински факултет 

на Софийски университет 

Доц. д-р Мая Гълъбова, дм 

Декан на Медицински факултет 

на Тракийски университет 

от името на Академичното ръководство на Медицински университет - София и 

на Управителен съвет на „Асоциация на студентите - медици в България -

София 11 (АСМБ-София) имам удоволствието да поканя студентите и младите 

учени от представляваната от Вас институция да участват в 13-ти 

Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади 

лекари (XIIIth International Congress of Medical Sciences - ICMS). 

Ежегодният конгрес, който е едно от основните събития на Медицински 

университет - София в областта на студентската наука, ще се проведе на 8-11 

май 2014, в Аула Максима на УНСБАЛ „Св. Екатерина". Събитието се провежда 



под патронажа на Ректора на Медицински университет - София - чл. кор. 

проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн. 

Тринадесетото издание на конгреса ще протече със темата: "Medicine behind 
Molecules - what more Genes сап tell us"! Ще бъдат изнесени няколко 
лекции по темата от чуждестранни гост-лектори, като един от тях ще бъде 

проф. Дейвид Рубинщайн от. Университета в Кеймбридж, Обединено кралство 

(University of Cambridge, UK) - професор по молекулярна неврогенетика. 

Крайният срок за подаване на абстракти е 01.03.2014! За пасивно участие 

(непредставящи), регистрацията е до самия конгрес. 

Регистрацията на абстракти може да извършите на: http.//icmsbg.org/application
form/ 

Повече информация за конгреса може да намерите на сайта на форума: 

http://www.icmsbg.org/ 

От името на Академичното ръководство на Медицински университет - София и 

на Управителен съвет на ,,Асоциация на студентите - медици в България -

София" (АСМБ-София) Ви моля да предадете тази информация до 

заинтересованите лица във Вашия Университет - студентите и младите колеги

лекари! 


