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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 кра-
сив път на знанието. Първият, след който ще пос-
ледват още много и много дни,  отдадени на хуман-
ността. 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-до-
бър с нас, с нашето участие.

Днес е Ден първи и за нашия вестник „Аудито-
рия медика”. Защо „аудитория” и защо „медика”? 
Думата „аудитория” идва от латински език и озна-
чава 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, кои-
то имат зад гърба си години с натрупани знания в 
Медицинския университет – Пловдив. А за „меди-
ка” – всеки сам вече си е отговорил още в мига, ко-
гато е избрал професията си.

И така – Ден първи. Той ще отмине много бър-
зо и ще последват дни, които няма да носят днеш-
ната празничност, но повярвайте и на тях, защото 
те ще ви направят умни, силни и отдадени на ху-
манността. А „Аудитория медика” ще бъде с вас в 
дългия път.

Добре дошли,  
първокурсници!

Началото на учебната годи-
на е любимото ми време. Оби-
чам да гледам как вълната от сту-
денти залива аудиториите и за 
пореден път у мен се запалва на-
деждата за по-добро. Тогава раз-
бираш, че няма значение дали си 
асистент, доцент или професор. 
Важното е да не си загубил спо-
собността да обичаш.

Към традиционното „Добре 
дошли, първокурсници!” доба-
вям пожелания за успешна ака-
демична година на всички сту-
денти, преподаватели и служи-
тели от Медицинския универси-
тет – Пловдив.

Истинският университет е 
особено състояние на духа, за-
щото е място с най-голяма кон-
центрация на любознание, чо-

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

на стр. 2 АМ
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Утвърждаване на 
традициите

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

През изминалата година МУ 
– Пловдив продължи традиция-
та да утвърждава и развива нови 
контакти с институции, универ-
ситети и лектори от чужбина и 
да организира научни форуми с 
международно участие:.

Гост-лектори в МУ – Плов-
див бяха: проф д-р Робърт Кло-
нинджър, световноизвестен аме-
рикански психотерапевт, кой-
то изнесе публична лекция „Как 
да постигнем благополучие и 
лично щастие”; проф. д-р Ан-
дрю Майлс от Имперския ко-
леж в Лондон, който представи 
пред академичната общност те-
мата „Медицина на цялостна-
та личност” и модерираше на-
учна сесия в конкурса „Наука и 
младост”; доц. д-р Георги Янев 
от Панамерикан Университе-
та в гр. Един бург, Тексас, САЩ. 
Той проведе обучение на докто-
ранти по „Статистически мето-
ди за обработка на научни про-
учвания в медицината”; инж. Ан-
гела Шумих от Children’s Cancer 
Research Institute във Виена с лек-
ция „Новости на флоуцитоме-

тричния анализ на минимална-
та резидуална болест при деца с 
остра лимфобластна левкемия”; 
д-р Майк Брей, директор на От-
дела по клинични проучвания в 
Националния здравен институт в 
Бетезда и гл. редактор на списа-
ние „Antiviral Research“, светов-
но признат вирусолог и патолог.

Най-значимото събитие в 
меж  дународната ни дейност е ин-
тензивното обучение по нукле-
арна фармация за студенти по 
фармация, медицина, медицин-
ска физика и нуклеарна химия, 
проведено от 2 до 16.09.2012 г. в 
Аудиторния комплекс. Програ-
мата е част от одобрен проект 
по „Еразъм“ с координатор доц. 
Емилия Милиева от Катедрата 
по медицинска физика и биофи-
зика. Над 40 участници, лектори 
и студенти предимно от чужбина 
взеха участие в обучението. 

МУ – Пловдив беше съор га-
ни затор и домакин на две науч-
ни събития с лектори от чужбина 
– X национален конгрес по кли-
нична микробиология и инфек-
ции, най-значимото годишно на-
учно събитие,  свързано с диаг-
ностиката, лечението и превен-
цията на инфекциите, на което 
присъстваха лектори от Швеция, 
Германия и Оман, и Имуноло-
гичната конференция “Първич-
ни имунодефицити и автоиму-
нитет”, организирана съвместно 
с Българската асоциация по кли-
нична имунология и Източно-
европейската мрежа за първични 
имунодефицити (J-project). Тя 
се проведе през юни в почивна-
та база на МУ – Пловдив – Цигов 
чарк с участие на гости от Фран-
ция, Германия и Унгария.

хроника
Ръководството на Ме-

дицинския университет 
– Пловдив се срещна с 
представители на БЛС в 
София

По инициатива на МУ – 
Пловдив, на 30 май 2012 г. в цен-
тралата на БЛС в София се про-
веде среща на представители на 
ръководството на БЛС и на ака-
демичното ръководство на МУ –  
Пловдив. Темата на срещата бе-
ше свързана с решението на ака-
демичния съвет на МУ – Плов-
див за актуализиране на учебни-
те програми и включване на две 
нови учебни дисциплини в МФ 
– „Спешна помощ” и „Клинич-
на онкология”. Председателят 
на БЛС д-р Цветан Райчинов 
се съгласи с ръководството на 
университета, че при обучени-
ето по медицина спешната по-
мощ и клиничната онкология не 
са достатъчно застъпени, особе-
но на фона на непрекъснато на-
растващата честота на спешните 
състояния и раковите заболява-
ния. Обсъждането на организа-
ционни мерки в образователна-
та стратегия на университета при 
изграждането на квалифицирани 
специалисти, отговарящи на съ-
временните изисквания на па-
зара на медицинския труд, е не-
мислимо без съсловната органи-
зация  –  БЛС. 

Започна ваксинира-
нето на студенти в Меди-
цинския факултет и Фа-
култета по дентална ме-
дицина с противохепа-
титни ваксини.

През м. май и юни 2012 г. 
по инициатива на ръководство-
то на МУ  –  Пловдив и за пръв 
път в историята на университе-
та 350 студенти-медици, дентал-
ни медици, медицински сестри и 
акушерки бяха имунизирани дву-
кратно през месец с противохе-
патитната ваксина Twinrix. Нае-
сен предстои последната, трета 
имунизация, която се очаква да 
създаде ефективен имунен отго-
вор при евентуален контакт на 
студентите и стажантите с виру-
сите на хепатит А и В в клинич-
ната им практика.

АМ

На 3.09.2012 г. в Аудиторния 
комплекс на МУ – Пловдив се 
откри „Интегриращ курс по ну-
клеарна фармация за студенти 
по фармация, медицина, меди-
цинска физика и /радио/ хи-
мия” по програма „Еразъм”.  В 
проекта участват 40 студенти, 
от 11 университета от България, 
Хърватия, Гърция, Литва, Лат-
вия, Турция, Португалия и Ун-
гария. Координатор по проекта 
е доц. д-р Емилия Милиева.

веколюбие и градивна енергия. 
„Посветени на хуманността” – 
нима може да има по-хубав де-
виз за един медицински универ-
ситет от нашия девиз?

Наскоро ми предложиха 
стратегия за нов медиен образ на 
Университета. Аз го харесвам та-
къв, какъвто е: сравнително млад 
(само на 67 години), средно го-
лям (около 4000 студенти и 700 
преподаватели) и леко консерва-
тивен (както всичко в Пловдив). 
Затова не искам да се пребоядис-
ва! Искам да се развива, да се мо-
дернизира, но да запази онази 
харизма, която е основата на вза-
имната ни принадлежност. Нека 
това бъде интелигентен растеж! 

Университетският вестник 
„Аудитория Медика” е сбъдната 
мечта на академичната ни общ-
ност. В периоди на криза нуж-
дата от ефективно общуване, от 
креативност и иновации става 
все по-голяма. Предизвикател-
ството към нас е да се учим по-
стоянно и да не губим ентусиа-
зъм! Взаимното доверие е един 
от най-важните фактори за ус-
пеха.

Използвайки медицинска 
терминология, може да заявим: 
„Академичната колегия на Ме-
дицинския университет – Плов-
див е поставила точната диагноза 
и разполага с необходимите опе-
ративни и консервативни мето-
ди, за да утвърди водещото мяс-
то на Университета в страната и 
в европейското научно-образо-
вателно пространство.“

Ако смяташ, че си постигнал 
максимума, опитай пак!

от стр. 1
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1. Медицинският факултет 
обучава над 2000 студенти от 
специалностите „Медицина“, 
„Ме дицинска сестра“ и „Аку-
шерка“. Приоритет за деканско-
то ръководство ще бъде повиша-
ване на качеството на обучение, 
актуализиране на учебните про-
грами, провеждането на реално 
ефективни студентски стажове. 
От юни е създадена нова катедра 
„Клинична онкология“ към Фа-
култета, с което покриваме нови-
те стандарти в обучението по ме-
дицина. Предстои въвеждане на 
обучение по спешна медицина. 
През новата учебна година стар-
тират и 10 нови свободноизби-
раеми дисциплини. Те ще задо-
волят разнообразните интере-
си на студентите. Продължава-
ме активното участие в програ-
ма „Еразъм“ и ще положим уси-
лия за разширяване на междуна-
родните си контакти със сходни 
факултети от Европа, Америка и 
Азия с цел обмен на студенти и 
преподаватели. 

2. Ключовата дума е сътруд-
ничество. Целите на препода-
вателите и студентите са едни 
и същи – подготовката на знае-
щи, можещи и с широка култу-
ра специалисти, способни бър-
зо да се реализират навсякъде по 
света. За това ръководството на 
Медицинския факултет активно 
ще партнира със Студентския съ-
вет и с Асоциацията на студен-
тите медици. Ще продължим от-
критите срещи на деканското ръ-
ководство със студентите. Воде-
щи са двата основни принципа – 
диалогичност и демократичност. 
Считам, че точно такъв тип от-
ношения между ръководството 
и студентите вече са изградени. 
Отворени сме за диалог, който 
да доведе до отговорно и трайно 
решение на възникващите про-
блеми. Комуникацията ни със 
студентите е освободена от псев-
дойерархични условности и е в 
дух на толерантност и академич-

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?

ната колегиалност. 
3. Обучението в Медицин-

ския факултет е предизвикател-
ство. То предполага да търсиш, 
да откриваш, да съпоставяш в 
безкрайното поле на медицин-
ската наука. През цялото си след-
ване студентите се учат не само 
чрез готови знания, но и търсей-
ки сами познанието чрез актив-
ното участие в научните екипи 
на Факултета, най-често – мулти-
дисциплинарни. Много разчи-
таме на нестандартното мисле-
не и на изследователския хъс на 
младите хора. Нашата задача е да 
ги насочим в правилната посока 
според интересите им и да не до-
пуснем техният хъс да се разпи-
лее. Добри първоначални науч-
ни школи са кръжоците, обуче-
нието по свободноизбираемите 
дисциплини, които са прекрас-
на практика за научно мислене. 
Публичните защити на рефе-
рати по различни дисциплини 
ще се наложат като традицион-
ни. Привлекателната и атрактив-
ната страна на заниманията с на-
ука намират изява в действащи-
те форуми „Наука и младост”, 
„Нощ на учените”. Включване-
то на студентите в сериозни на-
учноизследователски проекти е 
безспорният механизъм, който и 
студентите с радост приемат.

доц. Людмил Луканов, дх, декан 
на Фармацевтичния факултет

1. Фармацевтичният факул-
тет е сред младите учебни струк-
тури в МУ – Пловдив. Обучени-
ето на магистър-фармацевти за-
почна преди почти 10 години и 
в момента факултетът е втори-

ят по престиж измежду четири-
те фармацевтични факултета в 
страната. 

Като всяко ново звено пред 
нас стоят задачи, свързани с до-
изграждането на неговата мате-
риално-техническа и инстру-
ментална база. Недостатъчен все 
още е и неговият преподавател-
ски състав.

В близко бъдеще следва да 
се довърши лабораторно-ауди-
торният комплекс на бул. „Бра-
тя Бъкстон” 120. С неговото из-
граждане факултетът ще изпъл-
ни изискванията на НАОА, свър-
зани с увеличения капацитет за 
обучение на студенти. Предпос-
тавка за реализацията на тези на-
мерения е спечеленият от нас 
проект за изграждане на Техно-
логичен център. 

2. От най-съществено зна-
чение за бъдещето на факулте-
та обаче е неговият кадрови със-
тав. Важно е той да бъде попъл-
нен със собствени преподавате-
ли, особено по дисциплините: 
технология, фармацевтична хи-
мия с анализ, фармакогнозия и 
социална фармация. 

3. Младите колеги в нашите 
катедри работят упорито за свое-
то научно и кариерно израства-
не и в близките години очаквам 
да станем независими от сегаш-
ната конюнктура. Това ще позво-
ли още повече да приобщим и 
студентите към научна и препо-
давателска работа. Досегашният  
опит показва, че реализирането 
на проекти с участието на сту-
денти е най-естественият начин 
за привличане на младите. В та-
зи насока факултетът има натру-
пан достатъчно опит. 

Чакат ни още много градив-
ни усилия. „Обречени сме на ус-
пех”, за който разчитам на се-
гашния състав на факултета, на 
неговото ръководство и на ръко-
водството на МУ – Пловдив.

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

1. Базата на Факултета по 
дентална медицина е съобразе-
на с европейските и световните 
стандарти. Ние ще продължим с 
обновяването на оборудването с 
аван гардна апаратура.

Акцент при нас ще бъде и 
следдипломното обучие. ФДМ, 
притежаващ необходимата ба-
за и оборудване, както и високо-
квалифициран  преподавателски 
състав, да се превърне в център 
за следдипломно обучение. Ще 
се обособят лазерен и естетично-
възстановителен цен тър. Там ще 
се провеждат краткосрочни кур-
сове, които ще бъдат водени от 
преподаватели от факултета. По 
този начин ще продължим и съ-
трудничеството със съсловната 
ни организация – БЗС във връз-
ка с продължаващото обучение 
на лекарите по дентална медици-
на в България.

Стартираме и англоезично 
обучение.

2.  Спецификата на обучени-
ето при студентите по дентална 
медицина е изключително прак-
тически насочена, изисква не-
прекъсната колаборация между  
персонал и преподаватели, нала-
га и по-специфични взаимоот-
ношения студент–преподавател. 
Те се базират основно на диа-
лога за постигане на ефективно 
обучение с цел по-добрата реа-
лизация по-късно в практиката. 
Познавайки проблемите, бихме 
могли да се намесим своевремен-
но и ефикасно.

3.  Спецификата на обучение 
на студентите по дентална меди-
цина изисква тяхното непрекъс-
нато ангажиране в процеса на ле-
чение на пациентите. Ежеднев-
но те се сблъскват с многообраз-
на патология, а понякога и с из-

на 8 стр.

доц. д-р Николай Бояджиев, дм, 
декан на Медицинския факултет
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проф. Ив Пуме, преподавател в 
университета в град Намюр, Бел-
гия

Ив Пуме завършва магистър-
ска степен по клетъчна био логия 
с най-високото отличие (magna 
cum laude) на университета в гр. 
Намюр, Белгия. По блестящ на-
чин защитава и докторска сте-
пен. След постдокторска специа-

интервю на Иван Странджев

Проф. Пуме, защо избрах
те биологията за своя житей-
ска съдба?

Избрах биологията с намере-
ние да се посветя на медицина-
та. Медицинските изследвания 
и особено тези в Белгия, се про-
веждат от лекари, но те разпола-
гат с все по-малко време за това. 
Онова, което ме привлече, не бе-
ше биологията въобще, а биоло-
гията на човека и „биомедицин-
ската“ биология. И като биолог 
винаги съм правил съзнателния 
избор да работя с лекари.  

Какво мислите за света, в 
който живеем? Страхувате ли 

отдаден на науката

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 

международни списания. Ръко-
водител е на 23 магистърски те-
зи, на 11 докторски дисертации 
и 17 проекта. Рецензент е за спи-
санието Cancer Research UK и на 
още 16 научни издания в област-
та на дерматологията и клетъчна-
та биология. 

Приносът на проф. Пуме 
към МУ – Пловдив е свързан с 
първия Темпус проект по моле-
кулярна медицина през 1995 г. 
Следват още съвместни проек-
ти с Катедрата по биология на 
МУ – Пловдив върху кератино-
цитна диференциация, експре-
сия на лизозомни белтъци в хо-
да на епидермалната матурация и 
генен експресионен анализ. Ив 
Пуме е изнасял лекции по кле-
тъчна биология на студенти по 
медицина и дентална медици-
на 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 го-
дини Медицинският универси-
тет – Пловдив и университетът в 
Намюр са подписали двустранно 
споразумение за обмяна по про-
грама „Еразъм“. 

Научните интереси на проф. 
Пуме са в областта на  растеж-
ни фактори, клетъчни рецеп-
тори и регулация на клетъч-
ния цикъл в нормален епидер-
мис и при дерматопатология 
(кожни рани, псориазис, ато-
пични дерматити, папилома-ви-
русни инфекции и др.). На та-
зи тема е и академичната лекция  
“Creating in vitro models of  
epidermal pathologies”, посрещ-
ната с интерес и респект от пре-
подаватели, докторанти и сту-
денти на Медицинския универ-
ситет – Пловдив.
проф. д-р Виктория Сарафян, дмн                                                                          

лизация в областта на дермато-
логичните изследвания при све-
товноизвестния дерматолог Dr. 
Mark R. Pittelkow в Mayo Clinic, 
Rochester MN, USA, е избран за 
професор по клетъчна биология 
в Медицинския факултет на уни-
верситета в гр. Намюр. Ръково-
дител е на Катедрата по хистоло-
гия и ембриология и на изследо-
вателска лаборатория по клетъч-
на и тъканна биология към уни-
верситетския Център по моле-
кулярна физиология. Академи-
чен секретар е на Медицинския 
факултет и на университетската 
библиотека. Гостуващ професор 
в Буркина Фасо и Мароко. Поче-
тен гражданин на гр. Намюр за 
приноса му към образованието 
и науката. 

Проф. Пуме е автор на 59 на-
учни публикации с h-index – 14 
и 852 цитирания в реномирани 

Мотиви за присъждане на званието 
„доктор хонорис кауза“ на  

проф. Ив Пуме (Yves Poumay), Белгия
Решението на Академичния съвет е обосновано от международна-
та известност на професор Пуме в областта на дерматобиологията 
и дерматопатологията, приноса му към МУ – Пловдив. Проф. Пу-
ме 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

се за бъдещето на нашия свят?
Хубав въпрос! Може би ще 

ни отнеме часове, за да го обсъ-
дим. Аз съм оптимист. Смятам 
например, че отварянето към све-
та чрез образованието и по-спе-
циално възможностите за обмен 
между различни държави (засега 
в Европа, но по-късно може би 
и с други страни)  е най-добрият 
начин да продължим еволюция-
та на нашия свят – ние имаме то-
зи шанс. При все това,  изпитвам 
много голяма, много силна тъ-
га за това, че във всички страни, 
които посещавам, както и в моя-
та страна, средствата за образо-
вание – начално, средно, висше 
– са твърде оскъдни. И наисти-

на е жалко, че не могат да бъдат 
привлечени повече хора с дока-
зани качества в образователната 
сфера – силата на парите ги от-
вежда другаде. 

Едно последно нещо, което 
бих искал да кажа е, че благода-
рение на работата ми с проф. Са-
рафян, проф. Митев имах шанса 
като белгиец от Европейския за-
пад да открия страните от Изто-
ка и благодарение на това да се 
запозная с хора, които са точно 
като нас – със същите интере-
си, със същите занимания. Нека 
кажа и че човек, който работи в 

университет, има шанса да се за-
познава с много изключителни 
личности. Сред първите от тях 
са студентите.

Какво трябва на света, за да 
стане подобро място за живе-
ене?

Това е много труден въпрос. 
Мисля, че на повечето хора  не 
толкова им липсва любов, кол-
кото им трябва повече да я спо-
делят. И може би амбициите  им 
да са по-малко за пари, а пове-
че за успех.

превод от френски: Анета Тошева



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

След излизането на нов закон за развитието на академичния 
състав на Република България (ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г.) и пра-
вилника за прилагането му (ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.) и спо-
ред приетия от Общото събрание на университета регламент в 
Медицинския университет – Пловдив са избрани на нови ака-
демични длъжности: 

Професорите:
Проф. Атанас Кръстев, дбн – биофизика, катедра „Медицин-

ска физика, биофизика и математика”, ФФ;
Проф. др Иван Иванов, дм – педиатрия, катедра „Педиатрия 

и медицинска генетика”, МФ;
Проф. др Мирослава Бошева, дм –  педиатрия, катедра „Пе-

диатрия и медицинска генетика”, МФ;
Проф. др Федя Николов, дм – кардиология, „Първа катедра 

по вътрешни болести”, МФ;
Проф. др Божидар Хаджиев, дм – обща хирургия, катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести”, МФ;
Проф. др Мариана Мурджева, дм – имунология, катедра 

„Микробиология и имунология”, ФФ;
Проф. др Румен Стефанов, дм – социална медицина и орга-

низация на здравеопазването и фармацията, катедра „Социална ме-
дицина и обществено здраве”, ФОЗ;

Проф. др Мариета КонареваКостянева, дм –  офталмоло-

За трети пореден път МУ – 
Пловдив участва в Европейска-
та нощ на учените със спечелен 
проект по Седма рамкова програ-
ма на ЕС в партньроство с БАН, 
ПУ „П. Хилендарски”, МУ – 
Плевен, МУ – Варна и  вис ши 
училища и организации в Бур-
гас, Ст. Загора, Хасково. Нощта 
на учените се провежда в по-
следния петък на месец септем-
ври. На 28 септември аудитор-
ният комплекс на МУ – Плов-
див ще отвори врати за студен-
ти, преподаватели и граждани, 
за да покаже своите учени в не-
традиционен и атрактивен план. 
Идеята на европейската инициа-
тива е да привлече младите хора 
и да ги мотивира да се занимават 
с наука, осигурявайки им нефор-
мален контакт с известни учени 
и творци.

Предвижда се провеждане-
то на кулинарен базар. На него 
ще бъдат изложени с благотво-
рителна цел специалитети, под-
готвени от преподаватели в МУ 
–  Пловдив. А в печатното изда-
ние „Медицинско гурме” ще от-
крием любими рецепти на лю-
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проф.д-р Виктория Сарафян, дмн, 
зам.-ректор по НИД

бими преподаватели, поднесе-
ни с емоция, стил и илюстрации.

Много зрители ще привлече 
и медицинското кабаре „Призва-
ние и изкуство“ с надслов „Лека-
рят може да бъде всякакъв, но не 
всеки може да бъде лекар“. В не-
го ще бъдат представени изпъл-
нения от талантливи наши коле-
ги – музика, танц, театър, панто-
мима и др. 

Кулминация на вечерта е на-
учният дебат „Единни в разли-
чията“. Три отбора – защитни-
ци на физическото здраве, пси-

хическото здраве и естетическа-
та визия, ще дебатират как да се 
осигури здравословен живот и 
активно дълголетие. Всеки от-
бор ще защитава не само своя-
та дисциплина и теза, но и за-
що той сам не може да победи 
старостта, ако няма подкрепата 
на другите специалисти. Не ин-
дивидуализмът, а екипната рабо-
та и оценката на чуждите компе-
тенции ще са водещи. Модерато-
рът и публиката ще имат право 
на въпроси, а победител ще бъде 
този отбор, който най-атрактив-

но и толерантно отстоява екип-
ния подход.

Освен в реализирането на то-
зи проект Научен отдел и Център 
„Проекти“ ще организират и го-
дишна конкурсна проектна сесия. 
Тя ще бъде с регламент в съответ-
ствиe с новите научни направле-
ния на Медицински университет – 
Пловдив до 2020 г.

През месец ноември пред-
стоят и традиционните Дни на 
медицинската наука, в рамките на 
които ще се състоят научна кон-
ференция на ФДМ, Дни на БИЦ, 
сесия с презентации на научни 
резултати от проекти, финанси-
рани от МУ – Пловдив. Групо-
вият учебен план за докторанти 
ще бъде обогатен с няколко но-
ви теми, между които и лекцион-
ния модул „Магията на словото 
в медицината“, за която е пока-
нен известен наш професор ме-
дик и писател.

Продължава вече утвърдена-
та традиция всеки понеделник 
втора аудитория да бъде център 
на научната дейност с провеж-
дането на публични защити за 
ОНС „доктор“, заседания на на-
учни журита и публични лекции 
на придобили академични длъж-
ности преподаватели. 

гия, катедра „Очни болести”, МФ;
Проф. др Нели Сивкова, дм – офталмология, катедра „Очни 

болести”, МФ;
Проф. др Карен Джамбазов, дм – оториноларингология, ка-

тедра „УНГ болести”, МФ;
Проф. др Иван Трайков, дм – пластична и естетична хирур-

гия, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести”, МФ;
Проф. др Иванка Костадинова, дм – фармакология, катедра 

„Фармакология и клинична фармакология”, МФ;
Проф. др Ангел Учиков, дмн – обща хирургия, катедра „Спе-

циална хирургия”, МФ;
Проф. др Иван Дойчинов, дм – съдебна медицина, катедра 

„Обща и клинична патология и съдебна медицина”, МФ;
Проф. др Тоньо Шмилев, дм – педиатрия, катедра „Педиатрия 

и медицинска генетика”, МФ;
Проф. др Валентин Акабалиев, дмн – психиатрия, катедра 

„Психиатрия и медицинска психология”, МФ;
Проф. др Стефан Сивков, дм – анатомия, хистология и цито-

логия, катедра „Анатомия, хистология и ембриология”, МФ;
Проф. др Пепа Атанасова, дм – анатомия, хистология и цито-

логия, 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.

избрани на нови академични длъжности
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Димитър Казаков, председател  
на Студентския съвет

ПреДставляваме интересите на стуДентите

интервю на Ваня Гюлина

Какви са функциите и как 
функционира Студентският 
съвет на МУ – Пловдив?

Студентският съвет е струк-
тура, която има състав от над 
35 студенти. От всеки курс и от 
всяка специалност има по два-
ма представители. Самата орга-
низация е разделена на няколко 
комисии:  по социално-битови 
въпроси, по научно-учебна дей-
ност, по международна дейност, 
спортна комисия,  като при нуж-
да се създават отделни работ-
ни групи. Освен комисиите Сту-
дентският съвет има председател, 
трима заместник-председатели – 
по един  за Медицинския факул-
тет,  Факултета по дентална ме-
дицина и Фармацевтичния фа-
култет, секрeтар. 

Това, което ние сме решили 
от самото начало, е, че ще се раз-
граничим от чисто развлекател-
ните функции, които тези орга-
низации изпълняват в други-
те университети. Основното не-
що, което се опитваме да постиг-
нем, е да бъдем връзката между 
студентите и ръководството на 
университета, да представлява-
ме   интересите и желанията на 
студентите по най-добрия начин. 

Какви са механизмите, 
които използвате за колабора-
ция с ръководството на уни-
верситета. Какво бихте подо-
брили?

Основната комуникация и 
последваща колаборация с уни-
верситетското ръководство са 
личните ни срещи. Мога да ка-

жа, че колаборацията ни е до-
бра и винаги сме били приема-
ни добре навсякъде. Иниции-
рахме през последната година 
периодични срещи между ръко-
водствата на факултетите и сту-
дентите, като по този начин це-
лим да намалим дистанцията и 
студентите по-често да имат въз-
можност да изказват мнението си 
пред деканското ръководство. 

Това, което се надяваме, че 
може да се подобри, е актив-
ността на студентите. Те тряб-
ва да знаят, че могат да бъдат чу-
ти, и ще работим в тази насока. 
Конкретно за работата на Сту-
дентския съвет бихме подобри-
ли колаборацията между отдел-
ните комисии и представители 
на ръководството, администри-
ращи тези дейности. 

Какви са отношенията 
между студентите в отделните 
факултети? Какви бихте иска-
ли да бъдат?

Отношенията  винаги са би-
ли много добри, толерантни и 
диалогични. Но в по-горните 
курсове студентите от различни-
те факултети почти не се виждат 

ство на студентските съвети. 
През тази година нещо зна-

чимо, което за първи път си поз-
волявам да обявя, е подготвяна-
та от нас промяна на студентско-
то представителство в универси-
тета. Ще организираме презента-
ции, на които ще поканим всич-
ки колеги, за да представим ед-
на различна визия за структура-
та на студентското представител-
ство в бъдеще. Тя ще е доста по-
динамична и ще позволи много 
повече хора да участват. Надява-
ме се на тези презентации да чу-
ем градивни мнения и да изгра-
дим нещо ново, което да работи 
по-добре. 

Как ще приобщите студен-
тите първокурсници към сту-
дентския живот в МУ?

Първокурсниците могат да 
очакват от нас пълна информа-
ция за всичко предстоящо в сту-
дентския живот на университета, 
за да се почувстват активна част 
от него още в началото на след-
ването си. 

Вашето лично пожелание 
към колегите от първи курс. 

Пожелавам им една мно-

Асоциация 
на студентите медици 

Пловдив
Асоциацията на студентите 

медици – Пловдив (АСМ – Плов-
див) е организация с идеал на цел, 
член на Асоциацията на студен-
тите медици  в България АСМБ, 
European Medical Student’s Asso-
ci a tion и International Federation 
Of  Medical Students’ Assоciations. 
Организацията има патнъори в 
почти всички медицински фа-
култети в България и по света. 

Ето какво правим: организи-
раме обменни стажове (1 месец) 
с висши училища в чужбина. 
Провеждаме кампании за про-
блемите на общественозначими-
те заболявания, като СПИН, хи-
пертония, туберкулоза, ХОББ, 
редки болести, човешки пра-
ва, благотворителни кампании и 
др. Организираме международ-
ни конференции. Изпълнява-
ме EU младежки проекти – през 
последната година реализирах-
ме такива, а много от членовете 
ни пътуваха из цяла Европа, за 
да посетят проектите на нашите 
партньори. Участваме в между-
народни и национални форуми 
на студентите медици.

Ето какво можеш да спече-
лиш от нас: пътуване в чужбина 
при минимални разходи! Допъл-
нителна медицинска квалифика-
ция, богато CV! Научна работа 
и изяви! Нови контакти! Само-
чувствие, че можеш и че медици-
ната не е четене на дебели книги 
и ходене по медицински парти-
та, а начин на мислене, на живот!

Присъедини се към нас се-
га и посети нашата първа среща 
за учебната 2012/2013 през сеп-
тември!

http://asm-plovdiv.blogspot.com
Facebook профил : Asm Plovdiv
Facebook група : ASM-Plovdiv

и не общуват помежду си. Това 
може да се промени чрез различ-
ни извънучебни мероприятия, 
обединяващи всички ни. 

Освен лекции, упражнения 
и изпити имаме интересни сту-
дентски събития, като напри-
мер традиционния студентски 
фестивал „Open Student Fest”, 
спортни турнири – зимен и ле-
тен университет, организирани 
от Националното представител-

го ползотворна първа година, с 
много нови запознанства и при-
ятни емоции в университета и 
извън него. Сигурен съм, че съв-
сем скоро те ще се чувстват супер 
тук и за момент няма да съжаля-
ват, че са избрали Медицинския 
университет – Пловдив. Освен 
това ги призовавам да бъдат ак-
тивни както в учебните зали, та-
ка и извън тях и да не спират да 
се забавляват. 

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



Кандидатстудентската кам-
пания`2012 доказа, че в услови-
ята на криза медицинските спе-
циалности са предпочитани от 
кандидат-студентите. В сравне-
ние с 2011 г., броят на желае-
щите да продължат своето обу-
чение в Медицинския универси-
тет – Пловдив бележи ръст  над 
25%. Това е резултат не само на 
действието на социални и демо-
графски фактори, но и на наши-
те усилия. 

За първи път през тази го-
дина при оценяването на канди-
датстудентския изпит по биоло-
гия бяха признати всички учеб-
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Ще ПРеМИНеМ КъМ ТеСТОВО ИЗПИТВАНе
пита по химия, което породи из-
вестно недоволство в кандидат-
стващите. В бъдеще това може да 
се избегне с планиране на повече 
време между двата изпита.

Резултатите от изпитите по 
биология и химия през насто-
ящата кампания показаха при-
близително еднакви проценти 
по отношение на слабите оцен-
ки в сравнение с кампанията през 
2011 г. През 2012 г.  броят на кан-
дидат-студентите с положител-
ни резултати от изпитите е по-
голям, което обуславя по-голяма-
та конкуренция при заемането на 
местата по държавна поръчка. 

И тази година, за съжаление, 
бяха установени единични слу-
чаи на електронно преписване. 
Надяваме се тази практика да се 
елиминира с въвеждането на тес-
тово изпитване. През 2013 годи-
на една част от изпита по биоло-
гия ще бъде проведена чрез тест. 
Изготвено е учебно помагало с 
примерни тестове за самоподго-
товка,  което ще бъде предоста-
вено на кандидат-студентите в 
началото на учебната година.

Намеренията на ръковод-
ството на университета са през 
следващите години постепенно 
да се премине изцяло към тесто-
во изпитване.

проф. д-р Мария Куклева, 
дмн. зам.-ректор по УД

ници по биология, с което удо-
влетворихме желанието на кан-
дидат-студентите.  Най-предпо-
читана специалност по първо 
желание при ОКС „магистър” е 
медицината, където се конкури-
раха 537 кандидати за 120 места. 
При ОКС „бакалавър” и „про-
фесионален бакалавър” най-го-
лям е интересът към специал-
ността рехабилитатор, при коя-
то за 30 места има 221 кандидати. 

Предпочитанията към тези спе-
циалности са резултат на добри-
те перспективи за реализация не 
само в страната, но и в чужбина.

Кандидатстудентската кам-
пания протече при много добра 
организация, съгласно предвари-
телно обявената програма. Пора-
ди увеличения брой на кандида-
тите и нововъведенията в оценя-
ването на изпита по биология ре-
зултатите бяха обявени след из-

В очакване на резултатите от кандидатстудентския изпит

Станислав Димитров, І курс, 
медицина

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.

Нели Райкова, І курс,  
медицина

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.

Евридики Мелахрину,
подготвителен курс

Аз съм гръцка студентка в Бълга-
рия. 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 най-
важните. Преподавателите пома-
гат на човека да има добър харак-
тер, а лекарите – да е здрав.

Виктория Ахмед, 
подготвителен курс

Аз избрах стоматологията, защо-
то е една от най-търсените про-
фесии в това време.
Болката на зъбите е една от най-
ужасните болки, които съществу-
ват според мен, и ще ми направи 
удоволствие да помогна на хора-
та да се отърват от нея, а и защо-
то една хубава усмивка е винаги 
началото на много хубави връзки 
в нашия живот.



ключително редки заболявания в 
областта на устната кухина. Част 
от тези случаи се описват от сту-
денти с помощта на преподавате-
лите от факултета и се докладват 
на национални и факултетни на-
учни форуми. Често докладва-
щи автори на тези случаи са и са-
мите студенти. Така те се подгот-
вят за форума, на който по време 
на преддипломния стаж пред жу-
ри от преподаватели защитават 
своите знания.

Част от инициативата за при-
вличане и приобщаване на сту-
дентите към науката са и студент-
ските кръжоци в базата на ФДМ 
– Пловдив. Те са доказвали своя-
та сила на медиатор между учеб-
ния и изследователския процес. 

проф. д-р Румен Стефанов,  
дм, декан на Факултета по об-
ществено здраве

1. Факултетът по обществе-

но здраве (ФОЗ) само за някол-
ко години след своето създаване 
успя да се наложи сред водещи-
те и предпочитани учебни звена 
в страната. Дейността в най-мла-
дия факултет в МУ – Пловдив  за 
следващата учебна година е на-
сочена в три основни направле-
ния – откриване на нови специ-
алности, разработване на дистан-
ционно обучение и научно-при-
ложна дейност. 

 От септември стартира обу-
чение по нова специалност „Уп-
равление на медико-социалните 
дейности и общественото здра-
ве” за придобиване на ОКС „ма-
гистър” със срок на обучение 3 
семестъра. Изготвя се учебна-
та документация за откриване от 
следващата учебна година на ба-
калавърска специалност „ерготе-
рапия”. Очаква се обучението на 
сестри и акушерки да бъде прех-
върлено от Медицинския факул-
тет във ФОЗ така, както е в дру-
гите медицински университети в 
страната. 

Специалностите, които пред-
лагаме, са подходящи за дистан-
ционна форма на обучение. То-
ва ще позволи на студентите по-
гъвкаво и удобно да се обуча-
ват, без да се налага прекъсване 
на тяхната работа. Дистанцион-
ното обучение ще даде възмож-
ност да предложим нашите спе-
циалности на потенциални сту-

денти в Турция, Гърция, Русия, 
Украйна, Грузия и др.

Научно-приложната дей-
ност на ФОЗ е задача, която но-
вото деканско ръководство прие 
за приоритет и счита за особено 
важна. Имайки предвид неуспе-
ха на здравната реформа в Бъл-
гария и липсата на адекватни уп-
равленски решения и потенциал 
на ниво „висш мениджмънт” в 
здравеопазването, факултетите 
по обществено здраве би следва-
ло да се включат активно не са-
мо чрез обучение на кадри, но 
също така и чрез приложни ана-
лизи и научни проучвания, кои-
то да спомогнат за взимането на 
по-добри управленски решения. 

2. Във Факултета по общест-
вено здраве се обучават студенти, 
които имат бакалавърска или ма-
гистърска степен и вече работят 
в системата на здравеопазването 
(лекари, мед. сестри, акушерки, 
рехабилитатори, икономисти и 
др.). Част от тях заемат ключови 
ръководни длъжности в здравна-
та система. Те имат поглед върху 
случващото се и много по-сво-
бодно и обосновано изразяват 
лично мнение и впечатления по 
време на лекции и практически 
семинари, отколкото студентите 
в Медицинския, Стоматологич-
ния и Фармацевтичния факултет. 

Бих искал да се изградят та-
кива отношения, които да позво-

лят студентите след дипломира-
не от факултета да търсят актив-
но своите преподаватели за мне-
ние и съвместни проекти в об-
ластта на общественото здраве-
опазване. 

3. Привличането на студен-
тите към науката не трябва да 
бъде самоцелна задача. Според 
мен това е  един продължителен 
процес. Той трябва да започне 
от ръководството на универси-
тета чрез сериозно инвестиране 
в създаването и поддържането на 
научно-приложни центрове към 
всеки факултет и те чрез своята 
“продукция” да станат привлека-
телни за студентите с афинитет 
към научната и експериментал-
ната дейност.

от стр. 3
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х х х
Грабвайте парашутите, 
глухарчета! Косачите
идват.

х х х 
  Днешното море…
Като полъх на утро
       трепти.

х х х 
  Дългите сенки
на дърветата. Лято
     в Пловдив.

доц. светла пачева

Според езотеричните учения ние 
избираме къде да се родим, роди-
телите си, както и голяма част 
от това, което ни се случва. Ро-
дена съм в Пловдив и съм дълбо-
ко свързана с него. Харесвам този 
град, обичам го и все още съм влю-
бена в него. През първата част 
на съзнателния си живот съм 
изучавала някакъв чужд език, през 
втората съм изследвала връзка-
та между мисленето, съзнанието 
и езика. Душата говори чрез му-
зика, поезия, цветове, форми. Да 
преподаваш родния си език на чуж-
денци, е като да говориш с души-
те им.

проф. др никола запрянов

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

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 сестра-
та: – Защо събуждате болния, 
когато е заспал така дълбоко? 

– Защото е време да му дам 
лекарството за сън. 

В науката можеш да влезеш и да 
излезеш незабелязано

х х х 
Уличен музикант.
   Само кучетата
      го слушат.
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