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Добре дошли,
първокурсници!

проф. д-р Стефан Костянев, дмн
ректор на Медицинския университет – Пловдив

Началото на учебната година е любимото ми време. Обичам да гледам как вълната от студенти залива аудиториите и за
пореден път у мен се запалва надеждата за по-добро. Тогава разбираш, че няма значение дали си
асистент, доцент или професор.
Важното е да не си загубил способността да обичаш.
Към традиционното „Добре
дошли, първокурсници!” добавям пожелания за успешна академична година на всички студенти, преподаватели и служители от Медицинския университет – Пловдив.
Истинският университет е
особено състояние на духа, защото е място с най-голяма концентрация на любознание, чона стр. 2

Ден първи

В живота на човека винаги има такъв ден. Той
идва в различно време, но се запомня като първи.
И днес денят е такъв. Ден първи по стръмния и красив път на знанието. Първият, след който ще последват още много и много дни, отдадени на хуманността. Зад силните думи, ако са искрени, винаги
стоят много труд, усилия и лишения, много вяра и
надежда, че светът, в който живеем, ще стане по-добър с нас, с нашето участие.
Днес е Ден първи и за нашия вестник „Аудитория медика”. Защо „аудитория” и защо „медика”?
Думата „аудитория” идва от латински език и означава голяма зала за слушане и четене на лекции в
университети. Означава също слушателите на тези

лекции, участниците в конференции, зрителите на
предавания, хора с определено мнение, обвързани
професионално или с казус. Тя е място, на което
се водят спорове и се търси истината. Нима това не
сте всички вие – и първокурсниците, и онези, които имат зад гърба си години с натрупани знания в
Медицинския университет – Пловдив. А за „медика” – всеки сам вече си е отговорил още в мига, когато е избрал професията си.
И така – Ден първи. Той ще отмине много бързо и ще последват дни, които няма да носят днешната празничност, но повярвайте и на тях, защото
те ще ви направят умни, силни и отдадени на хуманността. А „Аудитория медика” ще бъде с вас в
дългия път.
АМ
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веколюбие и градивна енергия.
„Посветени на хуманността” –
нима може да има по-хубав девиз за един медицински университет от нашия девиз?
Наскоро ми предложиха
стратегия за нов медиен образ на
Университета. Аз го харесвам такъв, какъвто е: сравнително млад
(само на 67 години), средно голям (около 4000 студенти и 700
преподаватели) и леко консервативен (както всичко в Пловдив).
Затова не искам да се пребоядисва! Искам да се развива, да се модернизира, но да запази онази
харизма, която е основата на взаимната ни принадлежност. Нека
това бъде интелигентен растеж!
Университетският вестник
„Аудитория Медика” е сбъдната
мечта на академичната ни общност. В периоди на криза нуждата от ефективно общуване, от
креативност и иновации става
все по-голяма. Предизвикателството към нас е да се учим постоянно и да не губим ентусиазъм! Взаимното доверие е един
от най-важните фактори за успеха.
Използвайки медицинска
терминология, може да заявим:
„Академичната колегия на Медицинския университет – Пловдив е поставила точната диагноза
и разполага с необходимите оперативни и консервативни методи, за да утвърди водещото място на Университета в страната и
в европейското научно-образователно пространство.“
Ако смяташ, че си постигнал
максимума, опитай пак!
На 3.09.2012 г. в Аудиторния
комплекс на МУ – Пловдив се
откри „Интегриращ курс по ну
клеарна фармация за студенти
по фармация, медицина, медицинска физика и /радио/ химия” по програма „Еразъм”. В
проекта участват 40 студенти,
от 11 университета от България,
Хърватия, Гърция, Литва, Латвия, Турция, Португалия и Унгария. Координатор по проекта
е доц. д-р Емилия Милиева.

ХРОНИКА

Утвърждаване на
традициите

проф. д-р Мариана Мурджева, дм,
зам.-ректор „Международно
сътрудничество и проектна
дейност“

През изминалата година МУ
– Пловдив продължи традицията да утвърждава и развива нови
контакти с институции, университети и лектори от чужбина и
да организира научни форуми с
международно участие:.
Гост-лектори в МУ – Пловдив бяха: проф д-р Робърт Клонинджър, световноизвестен американски психотерапевт, който изнесе публична лекция „Как
да постигнем благополучие и
лично щастие”; проф. д-р Андрю Майлс от Имперския колеж в Лондон, който представи
пред академичната общност темата „Медицина на цялостната личност” и модерираше научна сесия в конкурса „Наука и
младост”; доц. д-р Георги Янев
от Панамерикан Университета в гр. Единбург, Тексас, САЩ.
Той проведе обучение на докторанти по „Статистически методи за обработка на научни проучвания в медицината”; инж. Ангела Шумих от Children’s Cancer
Research Institute във Виена с лекция „Новости на флоуцитоме-

тричния анализ на минималната резидуална болест при деца с
остра лимфобластна левкемия”;
д-р Майк Брей, директор на Отдела по клинични проучвания в
Националния здравен институт в
Бетезда и гл. редактор на списание „Antiviral Research“, световно признат вирусолог и патолог.
Най-значимото събитие в
международната ни дейност е интензивното обучение по нуклеарна фармация за студенти по
фармация, медицина, медицинска физика и нуклеарна химия,
проведено от 2 до 16.09.2012 г. в
Аудиторния комплекс. Програмата е част от одобрен проект
по „Еразъм“ с координатор доц.
Емилия Милиева от Катедрата
по медицинска физика и биофизика. Над 40 участници, лектори
и студенти предимно от чужбина
взеха участие в обучението.
МУ – Пловдив беше съорга
низатор и домакин на две научни събития с лектори от чужбина
– X национален конгрес по клинична микробиология и инфекции, най-значимото годишно научно събитие, свързано с диагностиката, лечението и превенцията на инфекциите, на което
присъстваха лектори от Швеция,
Германия и Оман, и Имунологичната конференция “Първични имунодефицити и автоимунитет”, организирана съвместно
с Българската асоциация по клинична имунология и Източноевропейската мрежа за първични
имунодефицити (J-project). Тя
се проведе през юни в почивната база на МУ – Пловдив – Цигов
чарк с участие на гости от Франция, Германия и Унгария.

септември 2012

хроника
Ръководството на Медицинския университет
– Пловдив се срещна с
представители на БЛС в
София

По инициатива на МУ –
Пловдив, на 30 май 2012 г. в централата на БЛС в София се проведе среща на представители на
ръководството на БЛС и на академичното ръководство на МУ –
Пловдив. Темата на срещата беше свързана с решението на академичния съвет на МУ – Пловдив за актуализиране на учебните програми и включване на две
нови учебни дисциплини в МФ
– „Спешна помощ” и „Клинична онкология”. Председателят
на БЛС д-р Цветан Райчинов
се съгласи с ръководството на
университета, че при обучението по медицина спешната помощ и клиничната онкология не
са достатъчно застъпени, особено на фона на непрекъснато нарастващата честота на спешните
състояния и раковите заболявания. Обсъждането на организационни мерки в образователната стратегия на университета при
изграждането на квалифицирани
специалисти, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на медицинския труд, е немислимо без съсловната организация – БЛС.

Започна ваксинирането на студенти в Медицинския факултет и Факултета по дентална медицина с противохепатитни ваксини.

През м. май и юни 2012 г.
по инициатива на ръководството на МУ – Пловдив и за пръв
път в историята на университета 350 студенти-медици, дентални медици, медицински сестри и
акушерки бяха имунизирани двукратно през месец с противохепатитната ваксина Twinrix. Наесен предстои последната, трета
имунизация, която се очаква да
създаде ефективен имунен отговор при евентуален контакт на
студентите и стажантите с вирусите на хепатит А и В в клиничната им практика.
АМ
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Въпроси към деканите на
Медицинския университет – Пловдив
1. Какво очаквате да се случи във вашия факултет
през новата учебна година?
2. Какви отношения искате да изградите между
преподавателите и студентите във вашия факултет?
3. Как ще привлечете вниманието на студентите
към науката?
доц. д-р Николай Бояджиев, дм,
декан на Медицинския факултет

1. Медицинският факултет
обучава над 2000 студенти от
специалностите „Медицина“,
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Приоритет за деканското ръководство ще бъде повишаване на качеството на обучение,
актуализиране на учебните програми, провеждането на реално
ефективни студентски стажове.
От юни е създадена нова катедра
„Клинична онкология“ към Факултета, с което покриваме новите стандарти в обучението по медицина. Предстои въвеждане на
обучение по спешна медицина.
През новата учебна година стартират и 10 нови свободноизбираеми дисциплини. Те ще задоволят разнообразните интереси на студентите. Продължаваме активното участие в програма „Еразъм“ и ще положим усилия за разширяване на международните си контакти със сходни
факултети от Европа, Америка и
Азия с цел обмен на студенти и
преподаватели.
2. Ключовата дума е сътрудничество. Целите на преподавателите и студентите са едни
и същи – подготовката на знаещи, можещи и с широка култура специалисти, способни бързо да се реализират навсякъде по
света. За това ръководството на
Медицинския факултет активно
ще партнира със Студентския съвет и с Асоциацията на студентите медици. Ще продължим откритите срещи на деканското ръководство със студентите. Водещи са двата основни принципа –
диалогичност и демократичност.
Считам, че точно такъв тип отношения между ръководството
и студентите вече са изградени.
Отворени сме за диалог, който
да доведе до отговорно и трайно
решение на възникващите проблеми. Комуникацията ни със
студентите е освободена от псевдойерархични условности и е в
дух на толерантност и академич-

ната колегиалност.
3. Обучението в Медицинския факултет е предизвикателство. То предполага да търсиш,
да откриваш, да съпоставяш в
безкрайното поле на медицинската наука. През цялото си следване студентите се учат не само
чрез готови знания, но и търсейки сами познанието чрез активното участие в научните екипи
на Факултета, най-често – мултидисциплинарни. Много разчитаме на нестандартното мислене и на изследователския хъс на
младите хора. Нашата задача е да
ги насочим в правилната посока
според интересите им и да не допуснем техният хъс да се разпилее. Добри първоначални научни школи са кръжоците, обучението по свободноизбираемите
дисциплини, които са прекрасна практика за научно мислене.
Публичните защити на реферати по различни дисциплини
ще се наложат като традиционни. Привлекателната и атрактивната страна на заниманията с наука намират изява в действащите форуми „Наука и младост”,
„Нощ на учените”. Включването на студентите в сериозни научноизследователски проекти е
безспорният механизъм, който и
студентите с радост приемат.

доц. Людмил Луканов, дх, декан
на Фармацевтичния факултет

1. Фармацевтичният факултет е сред младите учебни структури в МУ – Пловдив. Обучението на магистър-фармацевти започна преди почти 10 години и
в момента факултетът е втори-

ят по престиж измежду четирите фармацевтични факултета в
страната.
Като всяко ново звено пред
нас стоят задачи, свързани с доизграждането на неговата материално-техническа и инструментална база. Недостатъчен все
още е и неговият преподавателски състав.
В близко бъдеще следва да
се довърши лабораторно-аудиторният комплекс на бул. „Братя Бъкстон” 120. С неговото изграждане факултетът ще изпълни изискванията на НАОА, свързани с увеличения капацитет за
обучение на студенти. Предпоставка за реализацията на тези намерения е спечеленият от нас
проект за изграждане на Технологичен център.
2. От най-съществено значение за бъдещето на факултета обаче е неговият кадрови състав. Важно е той да бъде попълнен със собствени преподаватели, особено по дисциплините:
технология, фармацевтична химия с анализ, фармакогнозия и
социална фармация.
3. Младите колеги в нашите
катедри работят упорито за своето научно и кариерно израстване и в близките години очаквам
да станем независими от сегашната конюнктура. Това ще позволи още повече да приобщим и
студентите към научна и преподавателска работа. Досегашният
опит показва, че реализирането
на проекти с участието на студенти е най-естественият начин
за привличане на младите. В тази насока факултетът има натрупан достатъчно опит.
Чакат ни още много градивни усилия. „Обречени сме на успех”, за който разчитам на сегашния състав на факултета, на
неговото ръководство и на ръководството на МУ – Пловдив.

доц. д-р Георги Тодоров, дм,
декан на Факултета по дентална медицина

1. Базата на Факултета по
дентална медицина е съобразена с европейските и световните
стандарти. Ние ще продължим с
обновяването на оборудването с
авангардна апаратура.
Акцент при нас ще бъде и
следдипломното обучие. ФДМ,
притежаващ необходимата база и оборудване, както и висококвалифициран преподавателски
състав, да се превърне в център
за следдипломно обучение. Ще
се обособят лазерен и естетичновъзстановителен център. Там ще
се провеждат краткосрочни курсове, които ще бъдат водени от
преподаватели от факултета. По
този начин ще продължим и сътрудничеството със съсловната
ни организация – БЗС във връзка с продължаващото обучение
на лекарите по дентална медицина в България.
Стартираме и англоезично
обучение.
2. Спецификата на обучението при студентите по дентална
медицина е изключително практически насочена, изисква непрекъсната колаборация между
персонал и преподаватели, налага и по-специфични взаимоотношения студент–преподавател.
Те се базират основно на диалога за постигане на ефективно
обучение с цел по-добрата реализация по-късно в практиката.
Познавайки проблемите, бихме
могли да се намесим своевременно и ефикасно.
3. Спецификата на обучение
на студентите по дентална медицина изисква тяхното непрекъснато ангажиране в процеса на лечение на пациентите. Ежедневно те се сблъскват с многообразна патология, а понякога и с изна 8 стр.
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отдаден на науката

проф. Ив Пуме, преподавател в
университета в град Намюр, Белгия

Ив Пуме завършва магистърска степен по клетъчна биология
с най-високото отличие (magna
cum laude) на университета в гр.
Намюр, Белгия. По блестящ начин защитава и докторска степен. След постдокторска специа-

лизация в областта на дерматологичните изследвания при световноизвестния дерматолог Dr.
Mark R. Pittelkow в Mayo Clinic,
Rochester MN, USA, е избран за
професор по клетъчна биология
в Медицинския факултет на университета в гр. Намюр. Ръководител е на Катедрата по хистология и ембриология и на изследователска лаборатория по клетъчна и тъканна биология към университетския Център по молекулярна физиология. Академичен секретар е на Медицинския
факултет и на университетската
библиотека. Гостуващ професор
в Буркина Фасо и Мароко. Почетен гражданин на гр. Намюр за
приноса му към образованието
и науката.
Проф. Пуме е автор на 59 научни публикации с h-index – 14
и 852 цитирания в реномирани

международни списания. Ръководител е на 23 магистърски тези, на 11 докторски дисертации
и 17 проекта. Рецензент е за списанието Cancer Research UK и на
още 16 научни издания в област
та на дерматологията и клетъчната биология.
Приносът на проф. Пуме
към МУ – Пловдив е свързан с
първия Темпус проект по молекулярна медицина през 1995 г.
Следват още съвместни проекти с Катедрата по биология на
МУ – Пловдив върху кератиноцитна диференциация, експресия на лизозомни белтъци в хода на епидермалната матурация и
генен експресионен анализ. Ив
Пуме е изнасял лекции по клетъчна биология на студенти по
медицина и дентална медицина на МУ – Пловдив от 2007 до
2010 г. От 2002 г. е член на ре-

дакционнната колегия и автор в
списание Folia Medica. От 7 години Медицинският университет – Пловдив и университетът в
Намюр са подписали двустранно
споразумение за обмяна по програма „Еразъм“.
Научните интереси на проф.
Пуме са в областта на растежни фактори, клетъчни рецептори и регулация на клетъчния цикъл в нормален епидермис и при дерматопатология
(кожни рани, псориазис, атопични дерматити, папилома-вирусни инфекции и др.). На тази тема е и академичната лекция
“Creating in vitro models of
epidermal pathologies”, посрещната с интерес и респект от преподаватели, докторанти и студенти на Медицинския университет – Пловдив.
проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Мотиви за присъждане на званието
„доктор хонорис кауза“ на
проф. Ив Пуме (Yves Poumay), Белгия
Решението на Академичния съвет е обосновано от международната известност на професор Пуме в областта на дерматобиологията
и дерматопатологията, приноса му към МУ – Пловдив. Проф. Пуме притежава и невероятен талант да работи в интердисциплинарен
екип и да мотивира младите изследователи. Негови лични качества
са позитивност, колаборативност, всеотдайност към научната кауза
и изключителна скромност като човек и учен.

оптимист съм
за бъдещето на света
интервю на Иван Странджев
Проф. Пуме, защо избрах
те биологията за своя житейска съдба?
Избрах биологията с намерение да се посветя на медицина
та. Медицинските изследвания
и особено тези в Белгия, се провеждат от лекари, но те разполагат с все по-малко време за това.
Онова, което ме привлече, не беше биологията въобще, а биологията на човека и „биомедицинската“ биология. И като биолог
винаги съм правил съзнателния
избор да работя с лекари.
Какво мислите за света, в
който живеем? Страхувате ли

се за бъдещето на нашия свят?
Хубав въпрос! Може би ще
ни отнеме часове, за да го обсъдим. Аз съм оптимист. Смятам
например, че отварянето към света чрез образованието и по-специално възможностите за обмен
между различни държави (засега
в Европа, но по-късно може би
и с други страни) е най-добрият
начин да продължим еволюцията на нашия свят – ние имаме този шанс. При все това, изпитвам
много голяма, много силна тъга за това, че във всички страни,
които посещавам, както и в моята страна, средствата за образование – начално, средно, висше
– са твърде оскъдни. И наисти-

На 29 май 2012 г. на тържествен академичен съвет Ректорът на МУ –
Пловдив проф. д-р Стефан Костянев връчи най-високото почетно звание Doctor
honoris causa на белгийския професор Ив Пуме
на е жалко, че не могат да бъдат
привлечени повече хора с доказани качества в образователната
сфера – силата на парите ги отвежда другаде.
Едно последно нещо, което
бих искал да кажа е, че благодарение на работата ми с проф. Сарафян, проф. Митев имах шанса
като белгиец от Европейския запад да открия страните от Изтока и благодарение на това да се
запозная с хора, които са точно
като нас – със същите интереси, със същите занимания. Нека
кажа и че човек, който работи в

университет, има шанса да се запознава с много изключителни
личности. Сред първите от тях
са студентите.
Какво трябва на света, за да
стане по-добро място за живеене?
Това е много труден въпрос.
Мисля, че на повечето хора не
толкова им липсва любов, колкото им трябва повече да я споделят. И може би амбициите им
да са по-малко за пари, а повече за успех.
превод от френски: Анета Тошева
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Очаквани събития в НИД

проф.д-р Виктория Сарафян, дмн,
зам.-ректор по НИД

За трети пореден път МУ –
Пловдив участва в Европейската нощ на учените със спечелен
проект по Седма рамкова програма на ЕС в партньроство с БАН,
ПУ „П. Хилендарски”, МУ –
Плевен, МУ – Варна и висши
училища и организации в Бургас, Ст. Загора, Хасково. Нощта
на учените се провежда в последния петък на месец септември. На 28 септември аудиторният комплекс на МУ – Пловдив ще отвори врати за студенти, преподаватели и граждани,
за да покаже своите учени в нетрадиционен и атрактивен план.
Идеята на европейската инициатива е да привлече младите хора
и да ги мотивира да се занимават
с наука, осигурявайки им неформален контакт с известни учени
и творци.
Предвижда се провеждането на кулинарен базар. На него
ще бъдат изложени с благотворителна цел специалитети, подготвени от преподаватели в МУ
– Пловдив. А в печатното издание „Медицинско гурме” ще открием любими рецепти на лю-

бими преподаватели, поднесени с емоция, стил и илюстрации.
Много зрители ще привлече
и медицинското кабаре „Призвание и изкуство“ с надслов „Лекарят може да бъде всякакъв, но не
всеки може да бъде лекар“. В него ще бъдат представени изпълнения от талантливи наши колеги – музика, танц, театър, пантомима и др.
Кулминация на вечерта е научният дебат „Единни в различията“. Три отбора – защитници на физическото здраве, пси-

хическото здраве и естетическата визия, ще дебатират как да се
осигури здравословен живот и
активно дълголетие. Всеки отбор ще защитава не само своята дисциплина и теза, но и защо той сам не може да победи
старостта, ако няма подкрепата
на другите специалисти. Не индивидуализмът, а екипната работа и оценката на чуждите компетенции ще са водещи. Модераторът и публиката ще имат право
на въпроси, а победител ще бъде
този отбор, който най-атрактив-

Студенти и преподаватели участници в публичната защита
на научни обзори по биология първи курс – медицина и дентална
медицина.

но и толерантно отстоява екип
ния подход.
Освен в реализирането на този проект Научен отдел и Център
„Проекти“ ще организират и годишна конкурсна проектна сесия.
Тя ще бъде с регламент в съответствиe с новите научни направления на Медицински университет –
Пловдив до 2020 г.
През месец ноември предстоят и традиционните Дни на
медицинската наука, в рамките на
които ще се състоят научна конференция на ФДМ, Дни на БИЦ,
сесия с презентации на научни
резултати от проекти, финансирани от МУ – Пловдив. Груповият учебен план за докторанти
ще бъде обогатен с няколко нови теми, между които и лекционния модул „Магията на словото
в медицината“, за която е поканен известен наш професор медик и писател.
Продължава вече утвърдената традиция всеки понеделник
втора аудитория да бъде център
на научната дейност с провеждането на публични защити за
ОНС „доктор“, заседания на научни журита и публични лекции
на придобили академични длъжности преподаватели.

избрани на нови академични длъжности
След излизането на нов закон за развитието на академичния
състав на Република България (ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г.) и правилника за прилагането му (ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.) и според приетия от Общото събрание на университета регламент в
Медицинския университет – Пловдив са избрани на нови академични длъжности:
Професорите:
Проф. Атанас Кръстев, дбн – биофизика, катедра „Медицинска физика, биофизика и математика”, ФФ;
Проф. д-р Иван Иванов, дм – педиатрия, катедра „Педиатрия
и медицинска генетика”, МФ;
Проф. д-р Мирослава Бошева, дм – педиатрия, катедра „Педиатрия и медицинска генетика”, МФ;
Проф. д-р Федя Николов, дм – кардиология, „Първа катедра
по вътрешни болести”, МФ;
Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм – обща хирургия, катедра
„Пропедевтика на хирургическите болести”, МФ;
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм – имунология, катедра
„Микробиология и имунология”, ФФ;
Проф. д-р Румен Стефанов, дм – социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, катедра „Социална медицина и обществено здраве”, ФОЗ;
Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм – офталмоло-

гия, катедра „Очни болести”, МФ;
Проф. д-р Нели Сивкова, дм – офталмология, катедра „Очни
болести”, МФ;
Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – оториноларингология, катедра „УНГ болести”, МФ;
Проф. д-р Иван Трайков, дм – пластична и естетична хирургия, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести”, МФ;
Проф. д-р Иванка Костадинова, дм – фармакология, катедра
„Фармакология и клинична фармакология”, МФ;
Проф. д-р Ангел Учиков, дмн – обща хирургия, катедра „Специална хирургия”, МФ;
Проф. д-р Иван Дойчинов, дм – съдебна медицина, катедра
„Обща и клинична патология и съдебна медицина”, МФ;
Проф. д-р Тоньо Шмилев, дм – педиатрия, катедра „Педиатрия
и медицинска генетика”, МФ;
Проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн – психиатрия, катедра
„Психиатрия и медицинска психология”, МФ;
Проф. д-р Стефан Сивков, дм – анатомия, хистология и цитология, катедра „Анатомия, хистология и ембриология”, МФ;
Проф. д-р Пепа Атанасова, дм – анатомия, хистология и цитология, катедра „Анатомия, хистология и ембриология”, МФ
В следващия брой на вестник „Аудитория медика” ще публикуваме
имената и на избраните на нова академична длъжност „доцент“ на МУ.

6 | АУДИТОРИЯ МЕДИКА

СТУДЕНТИ

септември 2012

Представляваме интересите на студентите

Димитър Казаков, председател
на Студентския съвет
интервю на Ваня Гюлина
Какви са функциите и как
функционира Студентският
съвет на МУ – Пловдив?
Студентският съвет е структура, която има състав от над
35 студенти. От всеки курс и от
всяка специалност има по двама представители. Самата организация е разделена на няколко
комисии: по социално-битови
въпроси, по научно-учебна дейност, по международна дейност,
спортна комисия, като при нужда се създават отделни работни групи. Освен комисиите Студентският съвет има председател,
трима заместник-председатели –
по един за Медицинския факултет, Факултета по дентална медицина и Фармацевтичния факултет, секрeтар.
Това, което ние сме решили
от самото начало, е, че ще се разграничим от чисто развлекателните функции, които тези организации изпълняват в другите университети. Основното нещо, което се опитваме да постигнем, е да бъдем връзката между
студентите и ръководството на
университета, да представляваме интересите и желанията на
студентите по най-добрия начин.
Какви са механизмите,
които използвате за колаборация с ръководството на университета. Какво бихте подобрили?
Основната комуникация и
последваща колаборация с университетското ръководство са
личните ни срещи. Мога да ка-

жа, че колаборацията ни е добра и винаги сме били приемани добре навсякъде. Инициирахме през последната година
периодични срещи между ръководствата на факултетите и студентите, като по този начин целим да намалим дистанцията и
студентите по-често да имат възможност да изказват мнението си
пред деканското ръководство.
Това, което се надяваме, че
може да се подобри, е активността на студентите. Те трябва да знаят, че могат да бъдат чути, и ще работим в тази насока.
Конкретно за работата на Студентския съвет бихме подобрили колаборацията между отделните комисии и представители
на ръководството, администриращи тези дейности.
Какви са отношенията
между студентите в отделните
факултети? Какви бихте искали да бъдат?
Отношенията винаги са били много добри, толерантни и
диалогични. Но в по-горните
курсове студентите от различните факултети почти не се виждат

ство на студентските съвети.
През тази година нещо значимо, което за първи път си позволявам да обявя, е подготвяната от нас промяна на студентското представителство в университета. Ще организираме презентации, на които ще поканим всички колеги, за да представим една различна визия за структурата на студентското представителство в бъдеще. Тя ще е доста подинамична и ще позволи много
повече хора да участват. Надяваме се на тези презентации да чуем градивни мнения и да изградим нещо ново, което да работи
по-добре.
Как ще приобщите студентите първокурсници към студентския живот в МУ?
Първокурсниците могат да
очакват от нас пълна информация за всичко предстоящо в студентския живот на университета,
за да се почувстват активна част
от него още в началото на следването си.
Вашето лично пожелание
към колегите от първи курс.
Пожелавам им една мно-

Тържествен АС, 29 май 2012 г. Връчване диплома за „доцент“ от терапевтична
стоматология на д-р Георги Томов, дм, катедра „Пародонтология и ЗОЛ“

и не общуват помежду си. Това
може да се промени чрез различни извънучебни мероприятия,
обединяващи всички ни.
Освен лекции, упражнения
и изпити имаме интересни студентски събития, като например традиционния студентски
фестивал „Open Student Fest”,
спортни турнири – зимен и летен университет, организирани
от Националното представител-

го ползотворна първа година, с
много нови запознанства и приятни емоции в университета и
извън него. Сигурен съм, че съвсем скоро те ще се чувстват супер
тук и за момент няма да съжаляват, че са избрали Медицинския
университет – Пловдив. Освен
това ги призовавам да бъдат активни както в учебните зали, така и извън тях и да не спират да
се забавляват.

Асоциация
на студентите медици
Пловдив
Асоциацията на студентите
медици – Пловдив (АСМ – Пловдив) е организация с идеална цел,
член на Асоциацията на студентите медици в България АСМБ,
European Medical Student’s Asso
ciat ion и International Federation
Of Medical Students’ Assоciations.
Организацията има патнъори в
почти всички медицински факултети в България и по света.
Ето какво правим: организираме обменни стажове (1 месец)
с висши училища в чужбина.
Провеждаме кампании за проблемите на общественозначимите заболявания, като СПИН, хипертония, туберкулоза, ХОББ,
редки болести, човешки права, благотворителни кампании и
др. Организираме международни конференции. Изпълняваме EU младежки проекти – през
последната година реализирахме такива, а много от членовете
ни пътуваха из цяла Европа, за
да посетят проектите на нашите
партньори. Участваме в международни и национални форуми
на студентите медици.
Ето какво можеш да спечелиш от нас: пътуване в чужбина
при минимални разходи! Допълнителна медицинска квалификация, богато CV! Научна работа
и изяви! Нови контакти! Самочувствие, че можеш и че медицината не е четене на дебели книги
и ходене по медицински партита, а начин на мислене, на живот!
Присъедини се към нас сега и посети нашата първа среща
за учебната 2012/2013 през септември!
http://asm-plovdiv.blogspot.com
Facebook профил : Asm Plovdiv
Facebook група : ASM-Plovdiv

КСК
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Ще преминем към тестово изпитване
ници по биология, с което удовлетворихме желанието на кандидат-студентите. Най-предпочитана специалност по първо
желание при ОКС „магистър” е
медицината, където се конкурираха 537 кандидати за 120 места.
При ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” най-голям е интересът към специалността рехабилитатор, при която за 30 места има 221 кандидати.

Предпочитанията към тези специалности са резултат на добрите перспективи за реализация не
само в страната, но и в чужбина.
Кандидатстудентската кампания протече при много добра
организация, съгласно предварително обявената програма. Поради увеличения брой на кандидатите и нововъведенията в оценяването на изпита по биология резултатите бяха обявени след из-

проф. д-р Мария Куклева,
дмн. зам.-ректор по УД
Кандидатстудентската кампания`2012 доказа, че в условията на криза медицинските специалности са предпочитани от
кандидат-студентите. В сравнение с 2011 г., броят на желаещите да продължат своето обучение в Медицинския университет – Пловдив бележи ръст над
25%. Това е резултат не само на
действието на социални и демографски фактори, но и на нашите усилия.
За първи път през тази година при оценяването на кандидатстудентския изпит по биология бяха признати всички учеб-

В очакване на резултатите от кандидатстудентския изпит

пита по химия, което породи известно недоволство в кандидатстващите. В бъдеще това може да
се избегне с планиране на повече
време между двата изпита.
Резултатите от изпитите по
биология и химия през настоящата кампания показаха приблизително еднакви проценти
по отношение на слабите оценки в сравнение с кампанията през
2011 г. През 2012 г. броят на кандидат-студентите с положителни резултати от изпитите е поголям, което обуславя по-голямата конкуренция при заемането на
местата по държавна поръчка.
И тази година, за съжаление,
бяха установени единични случаи на електронно преписване.
Надяваме се тази практика да се
елиминира с въвеждането на тестово изпитване. През 2013 година една част от изпита по биология ще бъде проведена чрез тест.
Изготвено е учебно помагало с
примерни тестове за самоподготовка, което ще бъде предоставено на кандидат-студентите в
началото на учебната година.
Намеренията на ръководството на университета са през
следващите години постепенно
да се премине изцяло към тестово изпитване.

Станислав Димитров, І курс,
медицина

Нели Райкова, І курс,
медицина

Виктория Ахмед,
подготвителен курс

Евридики Мелахрину,
подготвителен курс

Защо кандидатстваш в МУ?
Никаква идея. Просто ми вървят
биологията и химията.
Защо избра „медицина”?
Не знам.
Как ти се сториха изпитите ?
По химия беше малко по-труден
според мен. Като цяло добре.
Какви са твоите очаквания за
следването?
Ами, каквото стане, това е.

Защо кандидатстваш в МУ?
Тук подготовката е много добра
и като медицинско образование
мога да получа необходимото.
Защо избра „медицина”?
Лични предпочитания.
Какви са твоите очаквания за
следването?
Да стана добър, не, много добър
лекар след време.

Аз избрах стоматологията, защото е една от най-търсените професии в това време.
Болката на зъбите е една от найужасните болки, които съществуват според мен, и ще ми направи
удоволствие да помогна на хората да се отърват от нея, а и защото една хубава усмивка е винаги
началото на много хубави връзки
в нашия живот.

Аз съм гръцка студентка в България. Ще следвам медицина. Бях
на девет години, когато баща ми
почина. Била съм дълго време в
болницата и съм виждала болни
хора и решавах, че искам да им
помогна. Професиите на лекаря
и преподавателя са едни от найважните. Преподавателите помагат на човека да има добър характер, а лекарите – да е здрав.

септември 2012

ххх
Грабвайте парашутите,
глухарчета! Косачите
идват.
ххх
Днешното море…
Като полъх на утро
трепти.
ххх
Дългите сенки
на дърветата. Лято
в Пловдив.
от стр. 3
ключително редки заболявания в
областта на устната кухина. Част
от тези случаи се описват от студенти с помощта на преподавателите от факултета и се докладват
на национални и факултетни научни форуми. Често докладващи автори на тези случаи са и самите студенти. Така те се подготвят за форума, на който по време
на преддипломния стаж пред жури от преподаватели защитават
своите знания.
Част от инициативата за привличане и приобщаване на студентите към науката са и студентските кръжоци в базата на ФДМ
– Пловдив. Те са доказвали своята сила на медиатор между учебния и изследователския процес.

проф. д-р Румен Стефанов,
дм, декан на Факултета по обществено здраве
1. Факултетът по обществе-
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доц. Светла Пачева

проф. д-р Никола Запрянов

Според езотеричните учения ние
избираме къде да се родим, родителите си, както и голяма част
от това, което ни се случва. Родена съм в Пловдив и съм дълбоко свързана с него. Харесвам този
град, обичам го и все още съм влюбена в него. През първата част
на съзнателния си живот съм
изучавала някакъв чужд език, през
втората съм изследвала връзката между мисленето, съзнанието
и езика. Душата говори чрез музика, поезия, цветове, форми. Да
преподаваш родния си език на чужденци, е като да говориш с душите им.

Научните интереси на проф. д-р
Никола Запрянов, дмн са в социалната медицина и историята на
медицината. Автор е на над 300
научни публикации и доклади. В
Медицинския университет е избиран за ръководител на Катедрата по социална медицина, декан и
заместник-ректор. Почетен член
на няколко чуждестранни научни
организации.

ххх
Уличен музикант.
Само кучетата
го слушат.
но здраве (ФОЗ) само за няколко години след своето създаване
успя да се наложи сред водещите и предпочитани учебни звена
в страната. Дейността в най-младия факултет в МУ – Пловдив за
следващата учебна година е насочена в три основни направления – откриване на нови специалности, разработване на дистанционно обучение и научно-приложна дейност.
От септември стартира обучение по нова специалност „Управление на медико-социалните
дейности и общественото здраве” за придобиване на ОКС „магистър” със срок на обучение 3
семестъра. Изготвя се учебната документация за откриване от
следващата учебна година на бакалавърска специалност „ерготерапия”. Очаква се обучението на
сестри и акушерки да бъде прехвърлено от Медицинския факултет във ФОЗ така, както е в другите медицински университети в
страната.
Специалностите, които предлагаме, са подходящи за дистанционна форма на обучение. Това ще позволи на студентите погъвкаво и удобно да се обучават, без да се налага прекъсване
на тяхната работа. Дистанционното обучение ще даде възможност да предложим нашите специалности на потенциални сту-

аргумент

– Докторе, вярно ли е, че
ако се ядат много зеленчуци,
зрението се подобрява?
– Вярно е. Виждали ли сте
заек с очила?
за сън

Лекарят по време на късна
вечерна визитация към сестрата: – Защо събуждате болния,
когато е заспал така дълбоко?
– Защото е време да му дам
лекарството за сън.
денти в Турция, Гърция, Русия,
Украйна, Грузия и др.
Научно-приложната
дейност на ФОЗ е задача, която новото деканско ръководство прие
за приоритет и счита за особено
важна. Имайки предвид неуспеха на здравната реформа в България и липсата на адекватни управленски решения и потенциал
на ниво „висш мениджмънт” в
здравеопазването, факултетите
по обществено здраве би следвало да се включат активно не само чрез обучение на кадри, но
също така и чрез приложни анализи и научни проучвания, които да спомогнат за взимането на
по-добри управленски решения.
2. Във Факултета по обществено здраве се обучават студенти,
които имат бакалавърска или магистърска степен и вече работят
в системата на здравеопазването
(лекари, мед. сестри, акушерки,
рехабилитатори, икономисти и
др.). Част от тях заемат ключови
ръководни длъжности в здравната система. Те имат поглед върху
случващото се и много по-свободно и обосновано изразяват
лично мнение и впечатления по
време на лекции и практически
семинари, отколкото студентите
в Медицинския, Стоматологичния и Фармацевтичния факултет.
Бих искал да се изградят такива отношения, които да позво-

В науката можеш да влезеш и да
излезеш незабелязано
лят студентите след дипломиране от факултета да търсят активно своите преподаватели за мнение и съвместни проекти в областта на общественото здравеопазване.
3. Привличането на студентите към науката не трябва да
бъде самоцелна задача. Според
мен това е един продължителен
процес. Той трябва да започне
от ръководството на университета чрез сериозно инвестиране
в създаването и поддържането на
научно-приложни центрове към
всеки факултет и те чрез своята
“продукция” да станат привлекателни за студентите с афинитет
към научната и експерименталната дейност.
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