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 ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ЦЕНТЪР „ПРОЕКТИ” 

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

мзм 

Тел.: 032 602 201: e-mail: vicer_ms@meduniversity-

plovdiv.bg 

 

Справка за активни и работещи 

академични споразумения и договори за сътрудничество  

извън Програма „Еразъм +“ 

с чуждестранни висши училища и организации 

за 2019 г. 

 
 

Медицински университет – Пловдив има сключени договори за сътрудничество с 

университети от държави в Европа и такива извън Европа. За 2019 г. активни са 9 споразумения и 

договори със страни в Европа и 12 – с висши училища и организации в страни извън Европа (САЩ, 

Израел, Китай, Русия, Казахстан и Колумбия). 

 

1. Споразумения и договори с университети от държави в Европа 

 

№ 
Име на университета /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

организацията 
Вид и предмет на договора 

1.1. Регионален университетски 

болничен център, 

Университет в Лил  - 

Франция 

Споразумение за френско-българско сътрудничество в 

областта на медицината, образованието и науката - 

датира от 2001 г. – преподписан през юли 2019 г. 

 

Активности по договора: 

- академичен обмен на преподаватели; 

- обмен на студенти; 

 

1.2.  
Регионална франкофонска 

мрежа за здраве, хранене и 

безопасност на храните – 

SaIN (2017-2019) 

Споразумение - датира от 2017 г.  

 

Активности по договора: 

- Съвместен проект, финансиран  от Франкофонската 

университетска агенция (AUF); 

- Медицински университет – Пловдив отговаря за 

статистическите обработки. 

1.3. Запорожки държавен 

медицински университет – 

Запорожие, Украйна 

Договор за сътрудничество в областта на 

образованието и научните изследвания – датира от 

2014 г. – преподписан през юли 2017 г.  

 

Активности по договора: 

- обмен на студенти; 
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1.4. 
Национален медицински 

университет – Харков, 

Украйна 

Договор за сътрудничество – датира от 2017 г. 

 

Активности по договора: 

- обмен на студенти 

 

1.5. 

Belarusian State Medical 

University, Minsk (Belarus) 

 

Agreement for Academic and Scientific Cooperation and 

Exchange – датира от 2018 г. 

 

Активности по договора: 

- обмен на преподаватели 

1.6. Община Бланкенберге Меморандум за разбирателство между община 

Бланкенберге и Медицински Университет-Пловдив – 

датира от 2017 г. 

 

Активности по договора: 

- участие на ансамбъл „Медик“ в 48-ия Двудневен 

пешеходен фестивал; 

- Дейности по организацията в 1-ви Национален 

фестивал на пешеходеца, гр. Пловдив 

 

1.7. 
Университета в Берген, 

Норвегия (Катедра по 

биологична и медицинска 

психология, Факултет по 

психология 

Меморандум за разбирателство – датира от 2017 г. 

 

Активности по договора: 

- обмен на преподаватели; 

1.8. Университет във Флоренция, 

Италия 

Споразумение за културно и научно сътрудничество – 

датира от 2017 г.  

 

Активности по договора: 

- обмен на преподаватели 

- Съвместни научно-изследователски дейности 

 

1.9. 
University of Nis (Serbia) Меморандум за разбирателство – датира от 2019 г.  

 

- Съвместни научно-изследователски дейности;  

 

2. Споразумения и договори с университети от държави извън 

Европа 
 

№ 
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организацията 
Предмет на договора 

2.1. РУСИЯ 

2.1.1. 

Томски държавен 

университет, Русия 

Меморандум за разбирателство между Медицински 

университет-Пловдив и Томски държавен университет 

(Русия) – датира от 2017 г.  

 

Активности по договора: 

- академичен обмен на преподаватели; 

- обмен на студенти. 
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2.1.2. 

Siberian State Medical 

University (Russian 

Federation) 

Меморандум за разбирателство – датира от 2017 г.  

 

Активности по договора: 

- Планиран академичен обмен на преподаватели и 

студенти; 

2.1.3. 

Федерална държавна 

автономна 

образователна 

институция за висше 

образование «Руски 

университет на 

дружбата на народите», 

гр. Москва 

Споразумение за сътрудничество – датира от 2018 г.  

 

Активности по договора: 

 

- Академичен обмен на преподаватели; 

2.1.4. 

Държавен университет 

Тула, Русия 

Меморандум за разбирателство  - датира от 2019 г.  

 

Активности по договора: 

 

- Посещение на Директора на Медицинския институт 

към Университета; 

- Планирани съвместни дейности и академичен обмен 

на преподаватели.  

2.2.  ИЗРАЕЛ 

2.2.1. 
 

Еврейски Университет - 

Адаса, Израел 

Споразумение за факултетен и студентски обмен между 

Еврейски университет – АДАСА, Факултет по дентална 

медицина и Медицински Университет-Пловдив, от името 

на Факултета по дентална медицина 

Споразумението и сътрудничеството датират от 2013 г. – 

преподписан през 2017 г.  

 

Активности по договора: 

    -     обмен на преподаватели; 

 

2.3. 

 

КАЗАХСТАН 

2.3.1. Карагандински държавен 

медицински университет, 

Караганда, Казахстан 

Меморандум за разбирателство в сферата на 

здравеопазването, академично, научно и културно 

сътрудничество – датира от 2013 г. – в процес на поредно 

преподписване. 

 

   Активности по договора: 

- обмен на преподаватели; 

 

2.3.2. Западен казахстански 

държавен медицински 

университет „Марата 

Оспанова“, Актобе, 

Казахстан 

Меморандум за разбирателство – датира от 2019 г.  

 

  Активности по договора: 

     -      обмен на преподаватели; 
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2.4. 

 

КОЛУМБИЯ 

2.4.1. Фондация «Алианза» - 

Богота, Колумбия 

Споразумение за международно сътрудничество - датира 

от 2013 г.  

 

Активности по договора: 

   -       културен обмен и обмен на преподаватели 

2.5.  

САЩ 

2.5.1. Университет в Тенеси, 

Колеж по дентална 

медицина 

Affiliation Agreement – датира от 2016 г.  

 

Активности по договора: 

- обмен на преподаватели; 

- обмен на студенти. 

2.5.2.  University of Tennessee  

Health Science Center 

Affiliation Agreement (Споразумение за присъединяване) – 

сътрудничество в областта на медицината, денталната 

медицина, фармацевтичните научки и сестринските грижи 

- датира от 2018 г. 

 

Активности по договора: 

- Обмен на академичен състав и студенти 

 - Съвместни научно-изследователски дейности и 

разработване на съвместни проекти 

2.5.3. Университет на 

Мериленд, Училище по 

медицина, САЩ 

Меморандум за разбирателство – датира от 2017 г. 

 

Активности по договора: 

- обмен на преподаватели 

 

2.6. 

               

КИТАЙ 

2.6.1. Southwest University, 

Китай 

Меморандум за разбирателство – датира от 2019 г. 

 

- Обмен на учени 

- Съвместни научно-изследователски дейности 

 

 

Изготвил: инж. Ангелина Маркелова-Калофова 

         Експерт „Международно сътрудничество“ 

 

    

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

                   Зам.-ректор МСПД 

 


