Европейска нощ
на учените

на стр. 4

КОЛОНКА НА
РЕКТОРА

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

Честито! С решение на Академичния съвет от 11.10.2012 год.
фразата „Посветени на хуманността“, „Dedicated to humanity“
(англ.), „Ad humanitatem dedicati“
(лат.), официално е избрана за
девиз (слоган) на Медицинския
университет – Пловдив. В речниците хуманността се асоциира
с любовта, алтруизма, човеколюбието, социалната интелигентност. Това съдържателно мото и
великолепното лого на Университета се превръщат във визитна картичка, в елемент от неговата корпоративна идентичност,
заедно с мисията, визията и ценностите, които изповядваме.
41 предложения от 17 автори претендираха да станат девиз
на Унивреситета. Между отпадналите „кандидати“ имаше чудесни попадения, но те или бяха прекалено дълги, или повтаряха мотото на други университети, или бяха центрирани само
към лекарската професия (ние
сме многопрофилен университет), или бяха толкова общи, че
можеха да бъдат мото на всякакъв тип висше училище.
на стр. 2

Доверие и взаимно
уважение
доц. Николета Трайкова

на стр. 5

Хайде на обмен!
Елеонора Христова,
председател на АСМ – Пловдив

на стр. 6

ПОГЛЕД НАЗАД И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Усилията на отдел „Международно сътрудничество“ и цялото академично ръководство
на МУ – Пловдив през изминалата учебна година бяха насочени към осъществяване на контакти с чуждестранни партньори в
учебната и научноизследователската дейност. Най-сериозни са
постиженията ни в програмата
за студентска и преподавателска
мобилност „Еразъм“. Поддържаме връзки чрез двустранни
споразумения за обмен с над 20
страни и 80 университета от почти всички европейски държави.
През 2011/2012 г. подновихме
изтеклите двустранни договори
и сключихме 10 нови договора
с университети в Румъния, Полша, Холандия, Франция, Германия, Италия и Турция. В рамките
на тази програма реализирахме
и един оригинален и единствен
проект за медицинските университети в България и за Източна
Европа – Интензивна програма

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

за обучение по нуклеарна фармация на студенти. Успешното
му изпълнение показа, че можем
да експонираме университета в
международното образователно
пространство не само с билатералните споразумения, но и чрез
организиране на курсове и програми, които да привлекат преподаватели и студенти на едно и
също място по определена учеб-

на тематика. Тази форма трябва
да се развива и в бъдеще, защото дава възможност наши преподаватели и студенти да обменят
идеи по сходни теми със свои колеги от висши училища. Това е
и основа за съвместни образователни програми с университети
от чужбина.
Голямо предизвикателство
през следващата учебна година е да актуализираме стратегията на университета за привличане на чуждестранни студенти,
докторанти и специализанти. В
МУ – Пловдив има разработена
стратегия за международно сътрудничество и набирането на
чуждестранни студенти ще бъде част от нея. Крайъгълните камъни на тази стратегия са свързани с определяне най-напред
на целевата група обучаеми; второ – на държавите, от които искаме да привлечем студенти, и
трето – на подходите за постигана стр. 3

Преди 6 години ние постъпихме в този факултет, изпълнени с много ентусиазъм. Знаехме, че пътят, по които сме поели, никак не е лек. Още от първите лекции и най-вече от изпитите разбрахме, че
за да успеем, са нужни много усилия, упоритост и постоянство.
Може би все още не можем да го осъзнаем, но това не е край, това е начало, начало на нашия професионален път, който вероятно ще е много по-труден, защото до нас няма да сте вие, нашите скъпи преподаватели, да ни насочвате и ръководите в сложните ситуации, в които можем да изпаднем.
Випуск 2012 г., на добър път и добра сполука!
Деница Янчева
Текстът е от приветствие на Випуск 2012 г. – факултет по дентална медицина – по случай промоцията на
випуска.
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от стр. 1
Когато човек се ръководи
от правилото „Целта оправдава
средствата“, няма лутане, но това
е улица без изход. Хомо икономикус е по-умен от хомо сапиенс,
но е по-малко човечен и по-малко щастлив от него. Липсата на
хармония и ерозията в ценностните системи доведоха света до
духовна и икономическа криза.
Да се посветиш на другите,
да отнемаш болката и страха, да
даряваш света с повече усмивки,
е благородна кауза. На този свят
все още има любов, приятелство,
морал, духовност, благородство,
човеколюбие. Само стремежът
към добро прави хората нравствени. Затова „Посветени на
хуманността“ е един вдъхновяващ девиз.
Ние не можем да управляваме вятъра, но можем да управляваме платната!

Есенен етюд

ИНФОРМАЦИЯ

ноември 2012

НОВИ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ,
ПРОЕКТИ

проф. д-р Мариана Мурджева, дм,
зам.-ректор МСПД

Проектната дейност в университетите е предпоставка за
по-високи научни постижения,
гарантиращи академичното кариерно израстване, за интелектуална мотивация и материално
стимулиране на кадрите. Тя може да осигури подобряване на
инфраструктурата чрез модернизиране на работната среда и апаратурата, а и води към установяване на нови и утвърждаване на
създадени контакти с национални и международни партньори.
Няколко национални и международни проекта и обучения
с фокус върху наука и образование приключиха успешно през
2011/2012 учебна година в университета: 1/ „Трансферна система за квалификация в общественото
здраве“ по програма Leonardo Da
Vinci, бюджетна линия „Трансфер на иновации”; 2/ Провеждане на обучение за медицински специалисти в гр. Пловдив „Лечение и грижи
за хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и
намаляване на стигмата и дискриминацията“, финансирано от МЗ
чрез Националната програма за
превенция на ХИВ и сексуално
предавани инфекции РБългария
2008–2015; 3/ „Нощ на учените
2012“ по Седма рамкова програма, подпрограма „Хора”; 4/ Секторна програма „Еразъм“ – студентска и преподавателска мобилност
и 5/ Интензивна програма „Нукле-

арна фармация“ по „Еразъм“.
Сега, през учебната 2012/2013 г.,
МУ – Пловдив е изправен пак
пред предизвикателството да
стартира три нови и одобрени за
финансиране проекта: 1/ „Докторантско обучение в МУ – Пловдив
за компетентност, творчество, оригиналност, реализация и академизъм
в науката и технологиите (ДОКТОРАНТ)“, финансиран изцяло от
МОМН (736 хил. лв.) по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 2/ „Технологичен център за спешна медицина“, финансиран от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ при МИЕТ
с размер на безвъзмездната финансова помощ над 1 млн. лв. и
3/ „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно-базирано
обучение на магистри по обществено
здраве“, от МОМН (707 хил. лв.).
Първият от тях – проектът
„ДОКТОРАНТ“, има за цел
осигуряване на високо качество на обучението на докторанти в съответствие с потребностите на пазара на труда. Целевата група на обучение ще бъдат редовни и свободни докторанти в МУ – Пловдив по акредитирани научни специалности. Продължителността на проекта е 18 месеца и вече стартирахме с първите тематични лекции в учебния модул „Ключови
компетенции за успешна научна

кариера“ (общо 80 учебни часа).
Тази част ще завърши със семинар по разработване и управление на изследователски проекти. Втората основна дейност по
проекта е провеждане на практическо обучение за докторанти
по фундаментални медицински
специалности – „Основи на научния експеримент“. Очакваният резултат от това е докторантите да придобият необходимите им теоретични знания и практични умения за разработване на
научен труд и проект, за постановка, извършване и интерпретация на изследователски опити. По-нататък планираме активна промоция на докторантите с
провеждане Ден на кариерата за
представяне на докторските им
програми и постижения пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти. Завършекът е разпространение на „кариерно портфолио“
на докторантите на МУ – Пловдив и подготовка на специална
сесия „Наука и младост“ с тяхно
участие. Публичността и информираността за тези дейности ще
тече през целия период на програмата. Количествените показатели, заложени в процедурите за
оценка на докторантите ще бъдат: брой и качество на научните
им публикации; участие в международни форуми, научни мрежи
и проекти; спазване на сроковете в индивидуалния научен план.

ИЗБРАНИ НА НОВИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

След излизането на нов закон за развитието на академичния състав на РБългария (ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г.) и Правилника за прилагането му (ДВ бр. 19 от 8.03.2011 г.) и според приетия от ОC на университета нов регламент в МУ – Пловдив са
избрани на нови академични длъжности:

доцентите:

доц. инж. Донка Димитрова, дм – социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“, ФОЗ;
доц. д-р Нешка Манчорова, дм – терапевтична стоматология, катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ;
доц. д-р Илияна Иванова, дм – терапевтична стоматология, катедра „Образна диагностика, физиотерапия и алергология“, ФДМ;
доц. д-р Светлана Йорданова, дм – ортодонтия, катедра „Ортодонтия“, ФДМ;
доц. д-р Мирослава Йорданова-Чапрашикян, дм – ортодонтия,
катедра „Ортодонтия“, ФДМ;
доц. д-р Георги Томов, дм – терапевтична стоматология, катедра
„Пародонтология и ЗОЛ“, ФДМ;
доц. д-р Пенка Атанасова, дм – неврология, катедра „Неврология“, МФ;
доц. инж. Магдалена Стоева, дм – медицинска радиологична техника, специалност медицинска радиология и рентгенология, катедра
„Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение“, МФ;

доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм – образна диагностика, специалност медицинска радиология и рентгенология, катедра
„Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение“, МФ;
доц. д-р Атанас Хилендаров, дм – образна диагностика, специалност медицинска радиология и рентгенология, катедра „Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение“, МФ;
доц. д-р Даниела Танева, дм – социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията, катедра „Сестрински и акушерски грижи“, МФ;
доц. д-р Радост Асенова, дм – социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията, катедра „Здравен мениджмънт,
икономика на здравеопазването и обща медицина“, ФОЗ;
доц. Радка Масалджиева, дм – психология, катедра „Управление
на здравните грижи“, ФОЗ;
доц. д-р Донка Кирова, дм – катедра „Орална хирургия“, ФДМ;
доц. д-р Диян Славчев, дм – ортопедична стоматология, катедра
„Протетична дентална медицина“, ФДМ;
доц. д-р Стоян Кацаров, дм – ортопедична стоматология, катедра
„Протетична дентална медицина“, ФДМ;
доц. инж. Недялка Петрова, дм – социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, катедра „Социална медицина и обществено здраве“, ФОЗ;
доц. Валентин Турийски, дм – биофизика, катедра „Медицинска
физика, биофизика и математика“, ФФ;
доц. Мариан Драганов, дб – катедра „Обща биология“, МФ.

ноември 2012
Пътят на новата учебна година е открит. Преподаватели, студенти, работещи в администрацията на 17 септември 2012 година си обещаха, че поредната учебна година ще бъде по-успешна от предишните, по-богата на знания и с повече градивни усилия.
Гости на празника бяха: народните представители от Пловдив Менда Стоянова, Захари Георгиев, Костадин Язов, Величка Шопова, Красимира Симеонова, д-р Минчо Вичев – заместник-министър на здравеопазот стр. 1

О Б РА З О В А Н И Е
ването, Негово превъзходителство Демиртай Избастин – посланик на Република Казахстан,
г-н Шенер Джебеджи – генерален консул на Република Турция, г-н Николаос Пиперигос –
генерален консул на Република
Гърция, ректорът на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ проф. Иван Илчев и др.
Всички гости показаха доверието си към Медицинския
университет – Пловдив и увереността си, че онова, което сме
поставили като цел, ще бъде изпълнено.	
АМ
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НАШИЯТ ОБЩ ПЪТ

Академичното ръководство на Медицинския университет – Пловдив

ПОГЛЕД НАЗАД И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

проф. д-р Мариана Мурджева, дм,
зам.-ректор МСПД

не на тази цел. Трябва да запазим
традиционните си партньори от
балканския регион: Турция, Гърция и Македония, откъдето идват
голяма част от чуждестранните
студенти в нашия университет.
Много привлекателни като източник на студенти са и страните
от Средна и Южна Европа: Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Испания,
Португалия. Освен че тези държави членуват в ЕС и признават
нашите дипломи, през последните години таксите за обучение
в медицинските им университети
се повишиха. В условията на глобалната икономическа криза не
е за пренебрегване и фактът, че
един чужденец би избрал страна с по-нисък стандарт на живот
и с по-евтини условия за обучение. А обучението по медицина
в чужбина е скъпо не само заради таксите, а и поради допълнителни разходи за издръжка. Предизвикателство е да използваме
това обстоятелство и да убедим
студентите, че техният избор да
учат при нас, е не само временно
решение, а добра стратегия.
Задълбочаваме контактите си
и с медицински университети от
бившите съветски републики –
Русия, Казахстан и др. Организираха се срещи с представители на посолствата на Индонезия и Казахстан, на които ги запознахме с условията на обучение на студенти и специализанти
в МУ – Пловдив. При нас през
пролетта на посещение беше и
заместник-деканът на Медицинския колеж в гр. Маскат (Оман),
който се интересуваше от възможностите за стаж на омански
студенти в МУ – Пловдив. Важно е и с какви подходи ще привличаме чуждестранни студенти, специализанти и докторанти. Голямо значение има: пър-

во, участието и представянето на
МУ – Пловдив в изложения за
набиране на студенти; второ, активността на нашите преподаватели за осъществяване на контакти с чужбина, при които те представят не само своята дейност, но
и тази на университета като цяло;
трето, билатералните контакти
по програма „Еразъм“; и не на
последно място е съдържанието
и качеството на рекламните ни
материали – на английски, руски,
гръцки и турски език. В момента
се актуализира интернет страницата на университета. Вече е достъпна и на английски език, превежда се и на немски. До края на
годината планираме да излезе на
руски, турски и гръцки.
Дейността на университета се

тия в международни проекти и
програми. През октомври в Департамента за езиково обучение
в МУ – Пловдив пристигна преподавателка от Германия, с роден немски език. В продължение на три седмици тя обучаваше наши студенти в специализиран медицински текст на немски.
През м. декември т.г. гост-лектор
в курса по медицинска психология за медицински сестри в МФ
ще бъде проф. Андрю Майлс –
гл. редактор на списанията Journal
of Evaluation in Clinical Practice и
International Journal of Person Centered
Medicine и гост-професор от университета в Милано.
Предстоят краткосрочни индивидуални специализации на
трима млади научни работни-

Проф. д-р Мариана Мурджева в разговор с участниците в курса
по нуклеарна фармация
рекламира и чрез наши чуждестранни студенти. Има създаден
сайт на гръцки език от студенти
в МУ – Пловдив – www.greeks.bg.
Чрез него се информират за условията на обучение у нас кандидат-студенти от Гърция и Кипър. И тази година предвиждаме
МУ – Пловдив да участва в кандидатстудентски борси.
През 2012/2013 г. ще продължи подпомагането на академичната, изследователската
и административната дейност
чрез активни контакти на МУ –
Пловдив с чуждестранни лектори, университети и чрез учас-

ци (1 докторант и 2 асистенти) от МУ – Пловдив в чужбина. Те бяха селектирани от комисия чрез вътрешен университетски конкурс. Двама от тях заминават за една седмица в Имперския колеж в Лондон. Ще продължим да насърчаваме студентските и преподавателските мобилности по „Еразъм“. Двадесет
преподаватели и осем студенти
от МУ – Пловдив до момента са
заминали за тази учебна година
по програма „Еразъм“ на обучение, преподаване или практика в
университети партньори в Лит-

ва, Румъния, Унгария, Германия,
Финландия или Ирландия. През
настоящия семестър обучението
си в нашия университет по „Еразъм“ започнаха общо 15 студенти от Италия, Полша, Литва,
Словакия и Турция (5 в МК, 2
във ФДМ, 8 в МФ). През ноември
очакваме още трима студенти от
Бурса за практика по медицина.
През 2012/2013 г. МУ –
Пловдив продължава членството си в международни организации – Европейската асоциация
на университетите (EUA), Асоциацията на медицинските училища в Европа (AMSE), Асоциацията на докторски програми по
биомедицински и здравни науки
в Европа (Orpheus), Агенцията
на университетите франкофони
(AUF), Международния колеж по
личност-центрирана медицина
(ICPCM). Студенти от МФ членуват колективно в Европейската асоциация на студентите медици (EMSA).
Нашият университет имаше принос в организирането
на Петата Женевска конференция през май 2012 г., посветена
на личност-центрирания подход при хронични заболявания.
Особено активен в поддържане на институционални контакти и участия в този форум е доц.
д-р Др. Стоянов от Катедрата по
психиатрия на МФ, съветник по
международно сътрудничество
в МУ – Пловдив, който наскоро
беше избран на ръководен пост
в Royal College of Psychiatrists,
Лондон. Подготвяме участие
и в следващата, Шеста Женевска конференция по личностцентрирана медицина, за която
МУ – Пловдив вече получи институционална покана за включване в организацията ѝ. Тя ще се
проведе в края на м. април 2013 г.
под патронажа на СЗО и Световната медицинска асоциация.

Н АУ К А
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Преподаватели и студенти
от Медицинския университет –
Пловдив, Пловдивския университет, Университета по хранителни технологии и Академията
за музикално и танцово изкуство
на 28 септември 2012 г. обединиха усилия и желание да бъдат
заедно в Европейската нощ на
учените. Тя се проведе за трети
път в рамките на „Европа 2020“
и приоритетната инициатива на
ЕС „Съюз за иновации“. Проектът сближава образованието, изследванията и иновациите и спо-

мога за привличането, квалифицирането и преквалифицирането на ново поколение изследователи, които да се справят с важни социални предизвикателства. Организаторите искаха да
представят „скритите“ страни от
живота и работата на учените, за
да бъдат преодолени съществуващите стереотипи за професията. Целта – да бъде повишена осведомеността за ролята на изследователите и техния принос към
активен, здравословен и независим живот.

Отборът победител в дебата и членовете на журито
проф. Костянев и проф. Сарафян

ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

С над 200 регистрирани участници бяха открити „Дни на медицинската наука“. Повече от
петнадесет години този форум
има своето място в научния календар на университета. „Дните“ се проведоха от 5 до 8 ноември в Аудиторния комплекс на
МУ – Пловдив и Аула магна на
Факултета по дентална медицина. В проявите бяха включени:
пленарна лекция на доц. д-р Георги Байчев, дм – ВМА, гр. София; лекционен семинар от ректора на МУ – Пловдив проф.
д-р Стефан Костянев, дмн на тема „Презентацията – начин на
употреба“; представяне на резултати от научни проекти с учас-

тието на студенти, докторанти,
млади учени и преподаватели.
В рамките на форума се представи и Библиотечно-информационният център към университета с изложбата „Нови книги в
библиотечния фонд“ – българска и чуждестранна литература
по медицина, дентална медицина, фармация и здравеопазване.
На 8 ноември в Аула магна ФДМ
проведе своя научна сесия. В нея
взеха участие проф. д-р Ал. Перегудов, дмн и д-р О. Маленкина, кмн от катедра „Болнична ортопедична стоматология“
на Московския Медико-стоматологичен институт „А. И. Евдокимова“.
АМ

Проф. Валентин Акабалиев, доц. Снежана Цанова и
д-р Биляна Тенева – докторант в работен момент от форума

Медицинския университет –
Пловдив се представи с атрактивен дебат, в който учени от различни области дискутираха за
силата на науката в борбата с остаряването и осигуряването на
активно дълголетие. Поддръжници на трите екипа в Аудитория 1 с гласуване определиха за
най-добре представил се обединен екип на Медицинския университет и Пловдивския университет, воден от доц. д-р Николай
Бояджиев, в състав: доц. д-р Мария Токмакова – МУ, доц. Илия
Илиев – ПУ, доц. Илияна Велчева – ПУ, д-р Делян Делев – МУ.
Проф. Никола Запрянов зарадва своите читатели с премиера на две нови книги, изпълнени с остроумие и хумор. Студенти и преподаватели показаха кулинарните си умения в „Кулинарния базар“, разгърнат пред
Аудиторния комплекс, а гостите дегустираха вкусотиите. Участниците представиха изданието
„Медицинско гурме“ – сборник
с рецепти и интересни случки.
Гозбите бяха „преглътнати“ със

Всички бяха впечатлени от кулинарните умения на участниците в базара
селектирани вина, предоставени от колеги от УХТ. Средствата от дарителската акция на „кулинарите“ в размер на 1060 лева,
по идея на проф. Виктория Сарафян, бяха дарени на Детската
клиника по онкохематология. С
тях ще бъдат закупени лекарства,
които не се покриват от здравната каса.
АМ

ПРИЗНАНИЕ ЗА МЛАДИТЕ УЧЕНИ НА
МУ – ПЛОВДИВ

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

Наши докторанти и млади
учени са спечелили грантове за
обучение и участие в международни научни форуми.
Асистентите от Катедрата по
биология Мария Казакова и Яна
Феодорова са носители на пълен
грант за участие в престижното
имунологично училище на Европейската асоциация по имунология EFIS – Advanced EFIS-EJI
Course: „Innate Immunity 2012:
from Evolution to Revolution“
Sorrento, Italy, 31 October – 4
November 2012. Я. Феодорова е
получила финансиране за участие в Third EFIS-EJI South East
European Immunology School
(SEEIS2011), Serbia, October
1–4, 2011, а М. Казакова е с две
одобрени презентации в 2nd
EFCC-UEMS European Joint
Congress, Dubrovnik, Croatia, 10–
13 October, 2012.
Д-р Павел Тимонов от Катедрата по обща и клинична патология и съдебна медицина е бил гост-лектор на лекари специализанти по съдебна медицина по покана на Министерството на здравеопазването на Приднестровска Мол-

давска Република, град Тирасполь, от 31.08. до 01.09.2012 с тема
на лекцията „The Use of HandHeld Laser Scanning in Forensic
Anthropology“.
Ралица Райчева от Катедрата по социална медицина и обществено здраве е финансирана за участие в 10th Conference
of European Academy of
Occupational Health Psycology,
11–13.04.2012, Цюрих, Швейцария и в 15th International
Symposium for Health Information
Management
research,
08–
09.09.2011, Цюрих, Швейцария.
Д-р Иво Кехайов – асистент
към Катедра по „Неврохирургия“ е одобрен и получил финансиране от Medical Education
Beuond Borders на OPEN
MEDICAL INSTITUTE – американско-виенска фондация, за да
вземе участие в семинар по Неврохирургия, с лектори водещи
американски, австрийски и италиански специалисти в гр. Залцбург, Австрия.
Надяваме се, че и занапред
нашите млади учени ще се изязват на международни научни
форуми и техният труд ще бъде
оценяван по достойнство.
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П Р Е Д С ТА ВЯ М Е

ДОВЕРИЕ И
ВЗАИМНО
УВАЖЕНИЕ

доц. д-р Николета Трайкова, дм,
директор на Медицинския колеж – Пловдив

Какво очаквате да се случи
във вашия колеж през новата
учебна година?
През учебната 2012/2013 г.
ще започнат обучението си общо 195 първокурсници от шестте специалности: рехабилитатор,
помощник-фармацевт, рентгенов лаборант, медицински лаборант, зъботехник и инспектор по
обществено здраве. Поради големия интерес от страна на български и чуждестранни кандидат-студенти и мотивацията им
да се обучават в МК – Пловдив
очакваме успеваемостта от първи, втори и трети курс да е много добра. Работи се по подготовка на документация за разкриване на нови специалности.
Какво отношение искате
да изградите между преподавателите и студентите?
Отношения на доверие и взаимно уважение, основани на разбирането, че студентите са в основата на обучителния процес и
са отговорни за личното си професионално развитие. Нашите
студенти са сериозни и мотивирани. Това личи от високия приемен бал, успеваемостта и реализацията им след завършване. За
нас, преподавателите, студентите са творчески личности, кои-

то овладяват учебния материал,
участват в практически занимания, активно се включват в международния обмен.
Как ще привлечете вниманието на студентите към науката?
Мотивираме студентите за
научна работа чрез осигуряване на консултантска и техническа помощ за проучвания и разработки. В Научната комисия са
включени студенти от всички
специалности. Така улесняваме
участието им в научни събития,
в работата и решенията на комисията. Силен мотив за научнопрактически разработки са европейските стипендии, при кандидатстването за които се обръща внимание на документираното участие на студентите в научни прояви. Студентите разработват реферати и проекти с научни ръководители, които са основа за представянето им на конференции и научни сесии, за публикации в специализирани издания. Вниманието на студентите към науката привличаме и със
станалите вече традиционни научни сесии за студенти и преподаватели. Това е форум за изява на много наши студенти и колегите им от други сродни училища. Много от тях участват и в
подготовката и провеждането на
сесията. През 2011 има 58 реално изнесени съобщения със студентски участия в авторските колективи.
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БИЦ – НОВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Мая Урумова, директор на БИЦ

Библиотечно-информацонният център предоставя библиотечно-информационни ресурси
и услуги в подкрепа на обучението, преподаването, научните изследвания и културно-образователните потребности на университетската общност.
За да отговори на предизвикателствата в динамично развиващата се среда и да предложи
по-високо качество на обслужване, БИЦ определи инфраструктурната и технологичната модернизация за една от приоритетните си цели.
Изключителна подкрепа за
развитие в тази посока е спечеленият през 2010 г. проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицинския университет – Пловдив чрез подобряване
на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център“ по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 с първоначална
стойност 2 959 402,68 лв.
Предвидени са дейности за:
подобряване на материално-техническата база, обновяване на
библиотечната среда, внедряване
на иновативни информационни технологии и разширяване
на достъпа до информация. Вече са ремонтирани и обновени
читални, компютърни зали, работни стаи, книгохранилища и
други помещения в централната
библиотека (бул. „Пещерско шосе“, 66), филиалната библиотека
в база 1 (бул. „В. Априлов“ 15А),
филиалната библиотека в Медицинския колеж (бул. „Братя Бъкстон“, 120), филиалната библиотека в студентските общежития
(ул. „Царевец“, 2). БИЦ функ-

ционира отново с пълния си капацитет.
Университетската общност
има достъп до пълнотекстови библиографски и библиометрични информационни ресурси: SciVerse ScienceDirect, SciVerse
SCOPUS, Web of Knowledge,
InCites и SpringerLink.
Новост в информационното обслужване е предлагането на лицензирани от Elsevier и

Фасада на библиотеката в база 1
Thomson Reuters услуги за отдалечен достъп (от домашни компютри и лични мобилни устройства) до базите данни, достъпни чрез платформите SciVerse и
Web of Knowledge.
От началото на 2012 г. библиотечните колекции са обогатени с над 1 900 тома българска и чуждестранна литература, а по инициатива на Студентския съвет са закупени още 294
тома актуална учебна литература.
Предстои доставка и инсталация
на ИТ оборудване; доизграждане на мрежовата инфраструктура; внедряване на RFID технология за оптимизиране на библиотечното обслужване и защита на
библиотечния фонд; оборудване
на Студио за дигитализация; осигуряване на отдалечен достъп до
електронните ресурси и др.

ДЕСО С ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, НАУЧНА И
ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

доц. Светла Пачева, директор на
ДЕСО

На 1. V. 1879 г. руската санитарна мисия предава на д-во
„Св. Пантелеймон“ военновременната болница. На тази
база се построява и израства
пловдивската държавна болница.
Това е надписът на вхо-

да на сградата, в която се помещава Департаментът по езиково и специализирано обучение
/ДЕСО/. Сегашната структура
на ДЕСО с три секции: Секция
по български език, Секция по
чужди езици и Секция по природни науки, се формира с решение на Академичния съвет
на МУ – Пловдив през 2000 г. С
най-дълга история е Секцията по
чужди езици. Тя е създадена през
1945 г. В нея работят 9 преподаватели. Освен студенти в ДЕСО
се обучават и докторанти в задължителните и свободноизбираемите форми на обучение по
чужди езици.
Независимо че в течение на

годините съставът на Секцията по български език е намалял,
тя остава най-многочислената от
трите секции с общ брой на преподавателите 17. Численият състав на Секцията по природни науки в момента е 7. В тези две секции се обучават предимно чуждестранни граждани. Преподаването на български език и природни науки започва през 1981 г.
със създаването на Подготвително отделение за езиково обучение към Деканата за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти в МУ – Пловдив (тогава ВМИ). В Подготвителния
курс се преподават български
език и природни науки на чуж-

дестранни кандидат-студенти, а
в I, II и III курс – български език
на англоезични студенти. Български език за медицински цели
се преподава в I курс за чуждестранни студенти. В секция та по
български език се обучават още
специализанти, докторанти и
чуждестранни студенти по програма „Еразъм“.
Освен основната за Департамента преподавателска дейност и
в трите секции успешно се развива научна и проектна дейност.
В езиковите секции се извършва още редакторска, коректорска, преводаческа и творческа
дейност с доказани постижения
и отличия на извънуниверситетско ниво.

6 | АУДИТОРИЯ МЕДИКА

С Т УД Е Н Т И

ноември 2012

ДНЕС СВЕТЪТ Е МНОГО ПО-РАЗЛИЧЕН

Атанас Банчев, студент VI курс
медицина

Интервю с Атанас Банчев,
студент VI курс медицина, осъществил мобилност по програма „Еразъм“ в унивеситета в
град Йена, Германия от октомври 2011 до март 2012 година, по
време на 5-тата година от следването си.
Защо избра програма
„Еразъм“?
Аз съм студент, на кoгато
му е интересно да разбере какво се случва не само в България,
но и в чужбина. Когато ме приеха в университета, проучих кога и къде мога да кандидатствам
за „Еразъм“. От първи курс знаех къде мога да отида в Германия,
защото говоря немски. Програма
„Еразъм“ е възможност да опознаеш друга култура, друга система на образование. Днес светът е
много по-различен от преди 20
години. Всички хора, на които
се възхищавам и искам да подражавам – преподаватели, учени,
са прекарали част от живота си в
чужбина. Това изгражда характера на студента медик. Медицината е глобално развиваща се наука и постоянно трябва да имаш
връзка с онова, което се случва
по света, особено когато си от
държава, в която нещата се случват с 10 години по-бавно.
Какви бяха първите ти впечатления от Германия, първият ти ден в университета?
Там бях не за първи път: семейството ми е свързано с Германия. Първият ми ден – хаотично, не познаваш никого, хората се стрелкат около теб. Много малко хора ме познаваха там,
по-голяма част от тях бързаха да
ми кажат здрасти и гледаха любопитно какви са тези нови хора в курса им.
Имаше ли някой, който да
отговаря за вас, да ви насочва
и помага?
Да, имаше т.нар. Еразмус
Тютори, който има задължение да те посрещне на гарата

или автогарата в града, да те заведе до общежитието, да те настани в стаята, в която ще бъдеш.
На следващия ден ти помага да
уредиш всички бюрократщини,
свързани с обучението и престоя ти там.
Каква е разликата в обучението в сравнение в Медицинския университет – Пловдив?
Огромна. В Германия се залага повече на лекции, много
по-малко на упражнения и семинари.
Мислиш ли, че това е правилният подход на обучение?
Аз не мога да кажа дали е правилно, или не, защото съм продукт на една система, която ми
позволява всеки ден да работя с
пациенти, да ги преглеждам, до
мен да имам асистент, който да
ми обяснява най-важното. За мен
нашата е по-добра. В Германия
повече се залага на наука, на научни изследвания. Преподавателите в началото на всяка лекция
показват резултати от свои проучвания. Държи се много на епидемиология – кое колко често се
среща в различните провинции
и населени места на Германия.
Изясняват се основни насоки в
най-съвременните схващания.
Германия добро място за
обучение ли е? Би ли посъветвал колегите да отидат там?
Да, разбира се. Ако има време, в което човек може да пътува и има право на метода „опит грешка“, това е, докато е студент.
По-трудно би било да си откраднеш 5 месеца, които да прекараш
далеч от семейство и работа, когато си например на 40.
Програмите по „Еразъм“
са за обучение и практика.
Ти си бил на обучение. Кога е
най-подходящото време да заминеш?
Това е „tricky question“, защото, ако знаеш езика на държавата,
е хубаво да отидеш на практика
там и да си изкараш част от държавния стаж (6-ти курс, например 3 месеца). Говорейки езика
на държавата, ще можеш да говориш с пациенти и да работиш
в отделението, ще ти позволяват
да правиш много неща.
А по отношение на изпити?
В 6-ти курс всеки студент има
достатъчно време, за да навакса
пропуснато, при добро желание
от страна на ректор, декан, преподаватели. В момента съм стажант, но ходя и на упражнения

по дерматология и клинична
фармакология, защото в Германия не беше заложено в програмата им за семестъра, който прекарах там.
На колко изпита си се явявал в Германия? Каква е разликата между начина на протичане на изпита в България
и в Германия?
Общо 4 – педиатрия, съдебна медицина, акушерство, гинекология – последните два са един
изпит в България. Разликата е огромна и не смятам, че нашият е
по-добрият вариант. Там всичко
минава на тест, липсва чакането, напрежението, както при нас
пред стаята на изпитващия. Тестът не е елементарен, но не е и
изключително сложен.
Какви са ти плановете за
бъдещето?
Аз съм човек, който винаги
се е радвал на свободата да оп-

иташ тук-там. Ако трябва да избирам дали да работя в по-голям
град в България, или в чужбина –
ще замина. Виждам нещата така:
заминавам – трупам опит и знание – връщам се, за да го предам
нататък.
Как би сравнил програмите „Еразъм“ с програмите по
обмен на АСМ – Пловдив?
Аз съм бивш председател на
АСМ – Пловдив и е нормално да
имам топли чувства към АСМ.
Двата обмена са несравними.
Обмените на АСМ са страхотен
начин за един месец да изкараш
сестринския си стаж в чужбина.
Там се срещаш със студенти от
цял свят, оставаш емоционално
зареден, виждаш много малко от
отрицателните черти на държавата, в която си. От финансова
страна са еднакви. Заслужава си
да отидеш и на двете.
интервю на Елеонора Христова

ХАЙДЕ НА ОБМЕН!..

Елеонора Христова, председател
на Асоциацията на студентите
медици – Пловдив

Програмите по обмен трябва
да бъдат част от живота на всеки
студент. Пътувайки, опознаваш
света, начина и методите на лечение в другите страни, трупаш опит като добър специалист, като
хуманен лекар, необходим за цял
живот. Обменните програми са
две – програма по професионален обмен и програма по научен
обмен. На участие в професионалния обмен има право всеки
студент, който е завършил 2-ри
курс, а на научен – завършилият
1-ви курс. Местата се разпределят между кандидатите по точно
определени общи за всички студенти по медицина в България
критерии: академичен успех, владеене на езици, принос към дейностите на АСМБ и научна дейност. Класирането се извършва от националните отговорници по обмени. Студентът по професионален обмен има право на

един месец клиничен сестрински
стаж в университетска болница в
чужбина. Научният обмен цели
провеждане на едномесечен стаж
в чужбина по дадена научна тема.
Студентът бива включен в изследователски екип и участва в провеждането на научно изследване
под наблюдението на ръководител. Тази програма е невероятна
възможност както за второкурсниците, които все още нямат опит в клиника, така и за онези,
които имат желание да се занимават и развиват научна дейност.
Стажовете дават възможност на
студентите да се срещнат с непознати до този момент школи в
медицината, да добият нови знания и умения и да ги пренесат в
собствената си страна. През този период студентът от България
се настанява в студентско общежитие или апартамент, осигурява му се едно хранене на ден и
социална програма, организирана от асоциацията домакин и
медицинския университет домакин. В замяна АСМ – Пловдив с
помощта на ръководството на
Медицинския университет –
Пловдив организира настаняването на чуждите студенти.
Ако искаш да се включиш, да
получиш повече информация,
да заминеш на обмен, следи нашата интернет страница, напиши в google „АСМ – Пловдив“ и
ще ни намериш.

ноември 2012

АСОЦИАЦИЯ
НА СТУДЕНТИТЕ
ПО ФАРМАЦИЯ
В БЪЛГАРИЯ

АСФБ е организация с конкретни цели, пълна с идеи и работеща за интересите на бъдещия фармацевт.
Началото… като всяко такова бе трудно. Група ентусиазирани млади хора се събра, за да положи основите на това, което с
гордост от 11.09.2012 г. официално наричаме свое. Инициативата бе радушно приета от ръководството и узаконена с решението на Пловдивския окръжен
съд. Така се появи черешката на
тортата на ФФ към МУ – Пловдив, наречена Асоциация на студентите по фармация в България.
Основателят и настоящ председател – Георги Вълчев, и всички членове решително отстояват
целите на асоциацията, а именно: разширяване на кръгозора и
мирогледа на студента, по-бързо
интегриране и професионално
адаптиране от академична към
работна среда. Как? Посещаваме
отдели във фармацевтични фирми и лаборатории, работим в кооперация с други подобни организации, организираме многобройни лекции и екскурзии с
учебна цел.
При нас може да откриете
нови контакти, запознанства и
най-вече чудесни приятелства.
Заповядайте и опитайте!
За контакти: Георги Вълчев
Valchev.Georgi@gmail.com

СТУДЕНТСКИЯТ
СЪВЕТ С НОВО
РЪКОВОДСТВО

На 23.10.2012 г. се проведе отчетно-изборно събрание
на Студентския съвет към МУ –
Пловдив. На заседанието бе избрано новото ръководство на
съвета: председател: Костадин
Костадинов – 2ри курс, Медицински факултет; зам.-председател МФ: Васил Гривнев – 3ти
курс; зам.-председател ФДМ:
Йорданка Никифорова – 4ти
курс; зам.-председател ФФ: Атанас Инджов – 2ри курс; секретар:
Борислава Лечкова – 3ти курс,
Фармацевтичен факултет.
За всяка позиция имаше по
един кандидат, като всеки от
тях беше избран с мнозинство
повече от 2/3 от присъстващите на събранието.
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УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ОТБОРИ –
ВДЪХНОВЯВАЩА „ДОЗА АДРЕНАЛИН”
В ЖИВОТА НА МУ – ПЛОВДИВ

Ваня Гюлина, експерт PR

СЕКУНДИ ЗА
РЕКЛАМА
Всеизвестна максима е че
„спортът е здраве“. „И не само“ – допълват от секция „Физкултура“. Той е още куп неща –
начин на живот, приятели, силни и положителни емоции, грижа за себе си, каляване на волята,
най-ефикасното лекарство против стрес. Спортният дух е гаранция за успех във всички сфери, „помага и за вземането на изпити“ – пак допълват треньорите. Затова, ако имате желание, настроение и доза хъс, независимо
от физическите ви данни, независимо дали сте в сесия, или в
поредния семестър – не забравяйте да спортувате. Заповядайте в нашите представителни университетски отбори.
ПРОДУКТОВО
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
В секция „Физкултура“ са
сформирани 10 представителни
постоянни университетски отбора по 8 вида спорт, ръководени
от висококвалифицирани преподаватели: аеробика – треньор
г-жа Албена Иванова; волейбол
(мъже и жени) – треньор г-жа
Нели Павлова; плуване (мъже и
жени) – треньор доц. Иван Симов; тенис (мъже и жени) – треньор г-н Георги Деменчев; тенис на маса (мъже и жени) – треньор Кирил Каблешков; футбол – треньор г-н Константин
Каналев.
Най-успешните и с дълга
традиция са отборите по волейбол, баскетбол и футбол. Те са
създадени още от основаването
на университета.
В университетския спорт на-

Национални студентски игри „Летен университет 2012“. За представителите на МУ – Пловдив комплексно трето място при участие на 400 студенти
от всички висши училища в България.
шите тимове защитават достойно името и престижа на Медицинския университет – Пловдив, като заемат призови места в
студентските първенства на ССК
„Академик“ – Пловдив (есен),
Пловдивски студентски игри
(пролет), национални студентски лиги и държавните студентски първенства.
Последните 4 години волейболистите ни печелят националните студентски турнири по плажен волейбол, универсиадите на
ВМУ, летните университетски
игри на НПСС – за 2011 шампиони на игрите (комплексно І място), а през тази година защитиха името на МУ – Пловдив с ІІІ
комплексно място.
Финал на изминалото спортно лято беше Лятната универсиада `2012, организирана от
Асоциацията за университетски
спорт „Академик“ – София. Нашите студенти премериха сили с
най-силните 15 университетски
отбора с включени професионални спортисти по волейбол,
баскетбол, футбол.

Ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Стефан Костянев откри нова спортна
площадка до общежитията на студентите от МУ на ул. „Царевец“ 2

РАВНОСМЕТКАТА
(ЕФЕКТЪТ)
През изминалия състезателен сезон студентските отбори на МУ са завоювали общо 19
призови класирания в градските и републиканските състезания
и турнири.
ОЧАКВАНИЯ
Предстоят участия в градските студентски първенства, националните студентски лиги (волейбол мъже и футбол) и държавното студентско първенство по аеробика.
В Коледен турнир по волейбол за
купата на Ректора ще вземат участие всички университетски волейболни отбори от Пловдив
(УХТ, ТУ, ПУ, АУ). Турнирът е
традиционен и особено престижен. Провежда се след 8-ми декември.
През февруари ще има зимен едноседмичен учебно-тренировъчен лагер в базата на МУ
в Цигов Чарк. Очаква се (ако има
сняг) да се проведе ски курс.
ПОУКАТА
Освен адреналина и удовлетворението от победата, освен купите и медалите, на всяка промоция Ръководството на университета награждава дипломиращите
се завършили студенти-спортисти с предметни награди за техните отлични спортни постижения. Това си е доста добра алтернатива за признание, особено
ако дипломата ти не е на отличник – още една причина да си харесаш отбор.

APT
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ПРАСКОВЕНО ДЪРВО
Излющва се боята...от кремавите някога стари стени.
Към полетата обжарени гледат сляпо кепенците.
Южнякът парещ, житата кървави във безнадежност разлюлява.
Гнилите праскови на земята...чувам как падат.
Моето Прасковено дърво съхне...ограбени робски от слънцето.
Пареща смола пълзи по охрената му кора.
Праскови...единствено останалият дар.
Ограбвам една...
Стръвно отхапвам и наранявам сочната й плът.
Уханието й във мен попива страстно...
Търкулващо се изнизва по напукани устни...
и капва на жадна пръст.
Александър Йорданов, 5-ти курс
медицина

Александър Йорданов е роден в България, но е израснал и завършил средното си образование в РЮА. След
това се завръща да следва медицина
тук. Пише стихове на английски и
български, вдъхновен от дивата африканска природа и човешките взаимоотношения.

ВЪЛНИ РАЗКЪСАНИ ЖАДУВАТ
Разчупени вълни,
Превземащи с копнеж,
Лениво влачени назад,
Погаления бряг напускат.
Крещи мъглата разпиляна
И спъва се, пропада.
И кротко ляга,
В долини сънува.

Разкъсани пламъци –
Дъх на природата,
Напред се протягат.
Прегръдка жадуват.
Така и аз, неизбежно обичам.
Осъмвам със изгрева,
Във залез се вричам.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на тема „ЗНАНИЕТО НИ ПРАВИ ПРИЯТЕЛИ“
ЗА НАГРАДИТЕ НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –
ПЛОВДИВ

Условия за участие и критерии за оценка:
1. В конкурса могат да участват всички студенти от Медицински университет – Пловдив.
2. Крайният срок за подаване на конкурсните
творби е 1 април 2013 г.
3. Конкурсните творби може да изпращате на
електронен адрес pressmedica@abv.bg, за конкурса за есе.
4. Изискваните формати на приеманите по
електронен път файлове са документи на MS
Office Word.
5. Обемът на изпращаните текстове не бива
да надвишава 1 стандартна машинописна страница (30 реда по 60 знака). Текстовете да бъдат
придружени от личните данни на участника: три
имена, местоживеене, специалност, курс, електронен адрес.

Медицинският университет в
Пловдив е място на знание не само за българите, но и за студен-

Ина Стоицова е инспектор в отдел „Следдипломно обучение“, докторант в катедра „Социална медицина и обществено здраве“ на Медицинския университет – Пловдив.
Има научни интереси в областта
на редките болести, повишаването
на „Качеството на живот“, свързано със здравето на пациенти, засегнати от генетични заболявания –
социалнопсихологически аспект на
проблема, фактори и модели за подобряването му чрез медицински, обществени и социални дейности.

6. Конкурсните творби ще бъдат оценявани с
оглед на следните критерии: за тематичност – до
каква степен разработката е подчинена на темата;
за оригиналност – доколко участникът се стреми да разсъждава самостоятелно, да издига оригинални тези и да развива собственото си виждане по тях.
Резултатите от конкурса ще бъдат тържествено обявени в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий. Наградените творби ще се публикуват на страниците на вестник
„Аудитория медика“ и на интернет страницата
на университета.
НАГРАДИ:
		
		

Първа награда – 100 лв.
Втора награда – 80 лв.
Трета награда – 60 лв.

КАК ЗНАНИЕТО НИ ПРАВИ ПРИЯТЕЛИ

Евридики Мелахрину, 1-ви курс
медицина

Ина Стоицова

ти от много различни държави.
В университета следват хора от България, но и от Турция, Мозамбик, Сирия, Йордания, Палестин, Англия, Германия, Индия, САЩ, Гърция и други. Всички студенти се запознават, учат заедно, помагат един на
друг и минават заедно най-големият част на деня. Последователно е да стават приятели много бързо и лесно.
Може би, че студентите са
увеличени с различни традиции и да имат различни майчни
езици, но в университета всички говорят Българския език и
имат най-важното общо: бъдещата им професия. Любовта си

за знанието в света на медицински професии и усилието и желанието да успяват на това което са започнали в университета,
ги носи наблизо (заедно?), ги направи не само състуденти, но и
добри приятели, може и за цялата им живот.
Аз, до сега, съм запознала с
много студенти от различни националности и веце имам истински приятели от места откъдето
никога нямаше да измисля, че
щеше да познава някого.
Знанието е връзка за хората,
независимост възраст, поле, езика и националност.
*Редакцията е запазила автентичния
текст на автора
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