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Регистър на ИЗТЕКЛИ международните договори на МУ – Пловдив
с висши училища и организации за периода 2014 г. – 2018 г.
Начало на
договора и
продължите
лност

№

Име на университета /
организацията

1.

Медицински колеж № 4 Договор за двустранно сътрудничество в рамките на 08.08.2012 г.,
към Департамента по международната научна и културна интеграция на за срок от 3
здравеопазване – Москва, образователния процес
години
Русия

Предмет на договора

2.

Донецки
национален
медицински университет
«Максим Горки» - Донецк,
Украйна

Договор за сътрудничество в сферата на медицинското 22.03.2013 г.,
и
фармацевтичното
образование
и за срок от 3
научноизследователската
работа,
специализации, години
повишаване квалификацията на медицинските и
фармацевтичните
кадри,
обмен
на
учени,
преподаватели и студенти за провеждане на
мероприятия с обучителен характер

3.

Московски
държавен
медико-стоматологичен
университет
«А.И.Евдокимова» -

Споразумение за сътрудничество за усъвършенстване на 04.2013 г., за
програмите за подготовка на медицински и срок от 3
стоматологични специалисти и провеждане на години
съвместни научни изследвания

Москва, Русия
4.

Университет
Белгия

в

Гент, Меморандум за разбирателство за обмен на студенти, 26.09.2013 г.,
академичен обмен и съвместна научно-изследователска за срок от 3
дейност
години

5.

Казахстански национален
медицински университет
«С.Д.Асфендияров»,
Алмати, Казахстан

Договор
за
сътрудничество
в
рамките
на 04.12.2013 г.,
научноизследователската работа и образование по
направленията на дейността, отнасящи се към за срок от 2
години
образователни, научни, обществени и културни сфери.
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6.

Университет – Саламанка, Споразумение за международно университетско 06.06.2013 г.,
сътрудничество за двойни дипломи и съвместно за срок от 5
Испания
ръководство на докторски програми
години

7.

Петербургски държавен Споразумение за намерения - сътрудничество и 05.07.2013 г.,
медицински университет съвместно участие в международни проекти, обмен на за срок от 5
студенти и преподаватели, провеждане на съвместни години
–
конференции и др.
Петербург, Русия

8.

Университет
Италия

9.

Университет по медицина 9.1. Споразумение за академично сътрудничество –
и
фармация
„Iuliu Съвместно управление на Докторантски програми
17.11. 2014 г.
Hatieganu” в Клуж-Напока,
Румъния
/срок от 4 г./
9.2. Договор за постигане целите по проект
„Идентифициране и функционално охарактеризиране
на некодираща РНК при орален сквазмо-клетъчен 01.08.2016 г.
карцином“,

в

Генуа, Споразумение
за
академично
сътрудничество, 13.09.2013 г.,
организиране на съвместни образователни програми и
курсове, научно-изследователска дейност, обмен на за срок от 5 г.
студенти и академичен обмен

9.3. Споразумение за изпълнение на проект
„Идентифициране и функционално охарактеризиране 31.05.2018 г.
на микроРНК (миРНК) при орален плоскоклетъчен
карцином“
10.

Национален институт по Меморандум за разбирателство
професионално здраве,
Норвегия

11.

Institute of
Management

12.

Университет Св. Климент Меморандум за разбирателство
– Битоля, Македония

13.

Еревански
държавен Академично споразумение за обмен на студенти и 05.08.2015 г.
медицински университет преподаватели
„Михтар Хераци“

27.11.2014 г.

Knowledge Споразумение за съ-организация на 4-та международна Март 2015 г.
конференция „Knowledge for health“
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15.04.2015 г.

14.

Общински
университет Договор за академично сътрудничество, който обхваща
Сао Каетану до Сул области като обмен на студенти и преподаватели, и
(Universidade Municipal de развиване на съвместни изследователски проекти.
São Caetano do Sul) – Сао
Каетану
до
Сул,
провинция Сао Паоло,
Бразилия
Споразумение към Договор за сътрудничество от
15.01.2016 г.

20.01.2016 г.
/срок –
години/
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15.09.2016 г.

15.

Департамент за костномозъчна трансплантация
и
имунотерапия
–
Медицински
център
„Адаса“,
Йерусалим,
Израел

Меморандум между МУ-Пловдив и Департамента за 21.01.2016 г.
костно-мозъчна трансплантация и имунотерапия в
лицето на проф. Ор за бъдещо академично
сътрудничество за обучение на специализанти и
изграждането на Консултативен център за пациенти със
СКТ в областта на СКТ.

16.

Кампус
Био-Медико, Рим

Академично споразумение за сътрудничество за обмен 22.01.2016 г.
на студенти, академични представители, съвместни
научно-изследователски
проекти,
съвместна /срок – три
организация на международни срещи, споделяне на години/
материали и бази данни

Изготвил: инж. Ангелина Маркелова-Калофова
Експерт МС

Одобрил: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор МСПД

3

