колонка НА РЕКТОРА

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Ректор

Скъпи студенти,
Честит 8 декември! Вие сте
част от близо 300 000 студенти в България, които отбелязват най-веселия ден в следването си.
Историята на този празник
започва, когато през 1902 г. за
първи път е честван денят на
единствения тогава университет в страната – СУ „Св. Климент Охридски“. Това е денят
на свети Климент Охридски,
един от с-ветите Седмочисленици, който традиционно се
счита за покровител на българското висше образование.
8 декември е символ на
университетската
празничност и веселие. Банкетите,
дискотеките, екскурзиите, вечерните забавления и напяването на студентския химн
„Gaudeamus“ са част от опиянението и неудържимите емоции,
които дни наред Ви владеят.
Това е празник и на младостта, на Вас – младите хора,
най-будната част от обществото. Запазете хубавите спомени, приятелите и придобитите
полезни умения през студентските години. Години, в които създавате навици и градите мнения. Години на уникално
усещане, пълни с нещо интересно, значимо и вдъхновяващо. Бъдете здрави и преодолявайте предизвикателствата!

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАTA ГОДИНА 2019/2020
Академичната учебна година за българските студенти в МУ – Пловдив бе открита на 16.09.2019. Церемониите
бяха организирани по факултети, като ръководствата приветстваха с „Добре дошли“
първокурсниците и наградиха студентите, приети с максимален бал от кандидатстудентските изпити. Новоприетите български студенти тази година са над 700 – специалност „Медицина“ – 179, специалност „Дентална медицина“ –
128, специалност„Фармация“ –
112, ФОЗ – 144 и в Медицинския
колеж – 143.
С тържествена церемония
на 1 октомври бе открита новата учебна година за чуждестранните студенти. 388 младежи от Великобритания, Гърция, Италия, Германия, Турция,
Ирландия прекрачиха за първи
път прага на нашия Университет. 300 от тях ще учат в специалност „Медицина“, 72 в „Дентална медицина“ и 16 – „Фармация“. Ректорът проф. д-р
Мариана Мурджева приветства студентите и им пожела

много здраве и успехи, вдъхновяваща и удовлетворяваща
академична година.
„Предоставяме ви всички възможности да посещавате лекции в модерни аудитории. Да провеждате занятията си в идеално оборудвани за-

ли. Да се учите от висококвалифицирани специалисти. Да
имате практика с пациенти в
шест университетски болници. Да трупате опит в уникалния симулационен център и да
спортувате в най-добрите зали. Ще научите много през годините в университета. Няма да е лесно, но се опитайте
заедно с учението да се забавлявате. Бъдете приятели с
вашите колеги и се наслаждавайте на уникалната атмосфера на нашия красив град. Само вие инвестирате в своето
бъдеще, затова не щадете сили. Инвестицията в знания винаги е с най-добра лихва. Бъдете упорити и смели и най-вече – бъдете хуманни. Превърнете мотото на нашия уни-

верситет в своя кауза“, обърна се към препълнената аудитория проф. Мурджева.
Приветствие от страна на
чуждестранните студенти към
своите колеги поднесе и първокурсничката от специалност
„Медицина“ Виктория Григо-

рова. Тя сподели, че от малка
мечтае да стане лекар. Човекът, който е надеждата в отчаянието, който помага и облекчава болката, който е способен
да върне усмивката и да спаси

живота на хората. „Възможността да съм част от това
академично семейство е голяма гордост и чест за мен. Считам го за достойно постижение, стъпка напред в осъществяването на мечтите ми“,

сподели Виктория. И обеща
от името на всички първокурсници да работят упорито и да
жертват време и усилия, но да
не предадат стремежите и амбициите си, за да станат добри
и знаещи лекари.
Поздрав към първокурсниците отправи Стефан Иванов –
член на Студентския съвет.
От името на чуждестранните студенти на МУ – Пловдив
вдъхновяваща реч изнесе Саткарн Шергил – VI курс, медицина.
Церемонията завърши с
награждаване на приетите с
максимален бал – Накако Мацумура от Япония и Константина Баздани от Гърция.
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Проф. д-р Мариана
Мурджева, дм, мзм,
ректор
Кое Ви мотивира да бъдете на тази позиция?
Това решение не беше лесно взето. Но стремежът, отговорността и убеждението, че
постиженията в МУ – Пловдив
през последните години трябва да бъдат съхранени и доразвити, надделяха пред из-

бора на спокойното ми оттегляне от управленските ангажименти на университетско
ниво. Надграждането на МУ –
Пловдив е приоритет за мен и
екипа ми. Основните пилони
за мотивацията са повишаване
на качеството на упражненията, лекциите и провеждането на изпитите в партньорство
със студентите; продължаване
на подкрепата за техните образователни, научни, спортни
и културни инициативи; създаване на по-атрактивна среда за
академичния състав с осигуряване на възможности за по-добри преподавателски умения,
научни изследвания, оборудване и изграждане на нов учебен
корпус; разработване на новосъздадения Научноизследователски институт и превръщане
на университета в модерно европейско висше училище. За
тази мотивация ме подпомогна и екипът, с който работих –
с ясна визия и конкретни цели.
Не на последно място за

това решение значение имаше и опитът ми в академичното управление като зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност.
Детайлното познаване на основните дейности в Университета и тяхното управление направиха нормално стартирането на новата позиция, но занапред се надявам на по-широка подкрепа на академичния и
студентския състав при реализирането на програмата.
Вашето любимо мото:
„Животът е избор, а изборът е в теб“. Ден след ден изграждаме живота си, без връщане назад, поставяйки темели, издигайки стени или ковейки пирони. Това, което правим
днес, е основата за утре и от
нас зависи да го правим мъдро, с доброта и вяра.
При високата Ви натовареност какво обичате да правите в малкото си свободно
време?
Чета художествена литера-

тура, предимно вечер. „Малкият принц“ на Екзюпери е една от любимите ми „вечни“
книги, които няма да ми омръзне да препрочитам заради
безценните сентенции на малкия мъдрец философ. Слушам
класическа музика – ноктюрните на Шопен, горските сцени на Шуман; изпълненията на
белгийския китарист и композитор Франсиз Гоя, на молдовския композитор Йожен Дога,
оркестровите пиеси на американския майстор Рей Кониф.
Да се срещам с роднините и с
приятелите, за които се оказва, че напоследък имам все помалко време.
Какъв съвет бихте дали на
20-годишното си „аз“?
Да бъда по-уверена във
възможностите си. Да продължавам да прилагам духовните
и моралните принципи, на които ме научиха родителите ми.
И да не се опитвам да променям много себе си.

Проф. д-р Ани Белчева, дм,
заместник-ректор по
учебната дейност

Какво Ви мотивира да бъдете на тази позиция?
Мотивацията ми да бъда част от ръководството на
Медицинския университет –
Пловдив е свързана с предишната ми работа като заместник-декан по Учебна дейност
за англоезичното обучение във
Факултета по дентална медицина, познаване на проблематиката и възможност за активна оперативна дейност.
Искрено вярвам, че с опи-

та, който имам досега, и с желанието ми да дам най-доброто от себе си, ще помогна за издигане имиджа на университета ни.
Вашето любимо мото:
Не се ръководя от определено мото, но винаги актуална
ми звучи мисълта на Махатма
Ганди, която казва: „Бъдещето
зависи от това, което правим
днес.“
При високата Ви натовареност какво обичате да пра-

вите в малкото си свободно
време?
В свободното си време
обичам да пътувам, обичам да
чета хубави книги, да слушам
хубава музика и други подобни и познати малки удоволствия с любимите си хора, които
ме правят щастлива.
Какъв съвет бихте дали на
20-годишното си „аз“?
Животът е пъстър, не винаги лесен, но спасение дебне отвсякъде.

Проф. д-р Благой Маринов, дм,
заместник-ректор по
научноизследователската
дейност

Кое Ви мотивира да бъдете на тази позиция?
Необходимостта да помогна на Университета с нещо,
което разбирам и което обичам. Успешните проекти стават действителност, там където хората не чакат, а правят
всичко възможно, за да ги реализират. Невероятен стимул е
също така работата с младите
хора – студенти, докторанти,
млади учени, които не само ще
прекрачат прага на голямата
наука, но и ще подготвят идващите след тях. Стремежът ми
е да осигурим устойчив растеж
и развитие на научната инфраструктура, научните разработки и кадрите в МУ – Пловдив.

Вашето любимо мото
Животът ми се осмисля със
сентенцията на Т. Джеферсън:
„Ако искаш нещо, което никога не си имал, трябва да направиш нещо, което никога досега
не си правил“.
При високата Ви натовареност какво обичате да правите в малкото си свободно
време?
Какво е това свободно време? Истината е, че когато не
съм ангажиран, обикновено
съм сред природата. Морето и
вятърът са моите стихии. Обичам да карам каяк, а в последните години се отдадох и на
ветроходството. Част съм от
малката, но сплотена дайвинг

общност в нашия Университет.
Друга голяма моя страст е киното.
Какъв съвет бихте дали на
20-годишното си „аз“?
Стремежът човек да се върне в своята младост, но с опита, натрупан през годините, е
стар като света. Не мисля, че
бих взел различни решения от
тези, които са ме определили
като човек и професионалист.
Винаги съм се старал да идентифицирам проблемите, но да
насочвам силата и енергията
си към решенията. Предизвикателствата са това, което прави живота интересен. Преодоляването им – това, което прави живота смислен.
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Какво Ви мотивира да бъдете на тази позиция?
Основен двигател за мен
е чувството за отговорност
пред студентите за подобряване качеството на обучението, отговорност и към колегите. Идеята да ставаме все подобри и по-добри минава през
качеството. Отдавна показателите за количествен растеж са
изчерпани в Университета, а и
правилният подход е със същия брой студенти и преподавателски състав да работим
по-добре, по-ефикасно и с поголям успех. За мен подобря-

ването на качеството е ключов елемент за подобряване
статута на Университета – той
да стане по-търсен, по-желан и
евентуално за платено обучение – по-скъп. Това е правилният път за развитие.
Вашето любимо мото:
Направи каквото трябва,
пък да става каквото ще.
При високата Ви натовареност какво обичате да правите в малкото си свободно
време?
Почти нямам свободно време. Ако го имам, то обичам да
съм някъде със семейство-

то си, но това се случва доста
рядко. По-скоро механизмът
за справяне с голямата натовареност и работа почти без почивка е да изпитваш удоволствие от това, което правиш, и да
знаеш смисъла – тогава умората е само психическа и тя бързо се компенсира.
Какъв съвет бихте дали на
20-годишното си „аз“?
Това, което ни е дадено
от Господ и семейството, не е
безгранично и трябва да бъде
добре пазено, пестено и давано по правилния начин.

Кое Ви мотивира да бъдете на тази позиция?
Като възпитаник и горд
преподавател на Медицинския
университет – Пловдив основната ми мотивация да приема
позицията на заместник-ректор по международното сътрудничество и проектната

дейност бе бъдещия му градеж, който изисква воля да
се трудиш неуморно; да работиш с плам и с честност спрямо
околните; да спазваш безпристрастно реда и общоприетите
правила; да търсиш нови хоризонти и постижения за повишаването на рейтинга и разпознаваемостта на МУ – Пловдив. С
множеството си международни контакти из всички континенти и редицата си почетни
европейски признания натрупах многообразен житейски
опит и осъзнах, че трудът и коректността са в основата на успеха. Човешкият живот е немислим без здраве. Да носиш
името лекар е духовно призвание: на първо място се изисква да обичаш професията си;
дълбоко в душата си да бъдеш
хуманист; да носиш състрадание за болката на хората; да се
самоусъвършенстваш непрестанно; да имаш смелост да поемаш отговорност; да бъдеш
сърцат; да градиш самосъзнание на ума с търпелива човеш-

ка психика… Пред здравето
и смъртта всички сме равни.
Борбата за спасяването на човешки живот обединява недъзите на времето, загърбя омразата и ненавистта между хората. Това е истинската борба
за спасение на човечеството.
Именно затова всички ние
трябва да сътворим единство
помежду си, като работим в
синхрон и хармония, пазейки
самоотвержено огнището си.
Колкото повече единство на
съдружие се споделя помежду
ни, толкова повече ще прогресира нашето човечество. Днес
МУ – Пловдив има 75-годишна
история, която е достойна да
бъде съхранена и разпространена сред идните поколения
български лекари. Нека бъдем
горди възпитаници на институция, която с всяка изминала
година повишава своя международен рейтинг, като основната движеща сила сте всички Вие, постигайки единство в
многообразието; изграждайки
здрав разум, здрав дух и мисъл

на просвещение.
Вашето любимо мото:
Преди да съдиш живота ми
или характера ми – измини пътя, който изминах аз; изживей
болките ми; падни там, където падах аз, и се изправи, както направих аз: със свобода на
духа; с правда и с вяра в доброто; със себеотдаденост на българското общество; с хуманност и честност!
При високата Ви натовареност какво обичате да правите в малкото си свободно
време?
Обичам да прекарвам свободното си време пълноценно, волно и активно със семейството си: проф. Д-р Владимир
Ставрев и сина ни – Валери
Ставрев. Всеки споделен миг
е щастие, любов и благословение за нас.
Какъв съвет бихте дали на
20-годишното си „аз“?
Запази духа на мисълта, себеотдадеността към хората,
вярвай в себе си, живей достойно и бъди горда българка!

Проф. д-р Анастас Баталов, дм,
заместник-ректор по
учебно-болнична координация

Какво Ви мотивира да бъдете на тази позиция?
Аз съм лекар трето поколение от нашето семейство,
което е учило в Медицинския
университет – Пловдив. Пет
човека от семейството ми
са директно свързани с този
Университет и за всеки един
това е чест и достойнство.
Поех отговорностите и задълженията на позицията заместник-ректор по учебноболнична координация, за да
може и аз да дам нещо от се-

бе си на Университета, който е
дал толкова много на цялото
ми семейство.
Вашето любимо мото:
Нямам такова. Обикновено
не подчинявам живота си на
девизи.
При високата Ви натовареност какво обичате да правите в малкото си свободно
време?
В свободното си време се
отдавам на спорт – тенис през
лятото и ски през зимата.
Какъв съвет бихте дали на

20-годишното си „аз“?
Бих извървял абсолютно
същия житейски път с някои
малки корекции.
Един лекар, ако тръгне по
този път, трябва да е напълно отдаден на професията си –
абсолютно, безвъзмездно, изцяло, 100 процента – с всичките лишения по отношение на
семейство, забавления, култура, спорт и т.н. Независимо от
всички лишения, аз бих изживял живота си по същия начин.

Проф. д-р Иван Иванов, дм,
заместник-ректор по
управление на качеството

Проф. д-р Диляна Вичева, дм,
заместник-ректор по
международно сътрудничество и проектна дейност
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РЕЗУЛТАТИ, ОТЧЕТЕНИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА
„НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ „ПЕРИМЕД“ – ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА“
Резултатите, които отчетоха бенефициентите по проект
„Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“: МУ – Пловдив (водеща организация), ПУ
„Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография, БАН, за изминалите 18 месеца от стартирането на
Проекта до пресконференцията по неговия напредък, се изразяват в реновиране на лаборатории, като най-големите строителни
дейности са извършени в Пловдивския университет.
Второто голямо постижение е оборудването на тези научноизследователски структури с уникална съвременна апаратура.
В МУ – Пловдив е закупен апарат, който определя броя и количеството на имунните клетки при пациенти с остра лимфобластна левкоза. Той позволява сортиране на тези туморни клетки от
кръвта, които са останали в организма след проведеното лечение. В генетичната лаборатория на МУ – Пловдив са закупени няколко апарата от т.нар. секвениращ тип – машини, с които се определят нуклеинови киселини, гени. Първият тумор, с който се
започва работа, е карцином на млечната жлеза. Целта е да се види как може да се повлияе на продукта на тези гени с прицелна или таргетна терапия. Съвременно оборудване е получила и
Лабораторията за лекарство-доставящи системи.
Проф. Мурджева – ректор на МУ – Пловдив и член на Научния
екип по Проекта, обобщи, че равносметката до момента сочи изплатени суми за 6,3 млн. лева за инфраструктура и апаратура. До
края на проекта остават още 11,7 млн. за разходване.
• Изградена инфраструктура:
– в МУ – Пловдив: строително-ремонтни дейности за
Лаборатория за лекарстводоставящи системи и персонализирана медицина на обща стойност 29 хил. лв.
– в ПУ „Паисий Хилендарски“: строително-монтажни работи
за комплекс от специализирани лаборатории – експериментална база за пилотни продуктови образци и анализа им, на обща
стойност 923 хил. лв.
– в ИМК-БАН: строително-ремонтни дейности за Лаборатория
за физико-химично охарактеризиране на лекарствени средства
на обща стойност 60 хил. лв.
• Доставено оборудване за нови лаборатории и системи до
момента:
– в МУ – Пловдив: планирано оборудване за 8.06 млн. лв.; доставено за 4.3 млн. лв.
– в ПУ „П. Хилендарски“: планирано оборудване за 6.5 млн.
лв.; доставено за 1.3 млн. лв.

– в ИМК-БАН, София: планирано оборудване за 1.4 млн. лв.; доставено за 640 хил. лв.
• Сключени са 51 договора по 21 процедури, като общата стойност на сключените договори е над 15 милиона лева.
• Стартирани са 12 амбициозни научноизследователски програми:
– в МУ – Пловдив: в сферата на онкологични и онкохематологични заболявания и критичноболни пациенти и лекарстводоставящи системи за насочено действие на лекарства; генетични полиморфизми в гени, асоциирани с лекарствени продукти, приложими при лечение на злокачествени лимфоми.
– в ПУ „П. Хилендарски“: молекулярни биомаркери, имунобиомаркери, биокатализатори и БАВ, биополимери, биосензори.
– в ИМК-БАН: физико-химичен контрол на иновативните лекарствени форми.
• Настояща научна дейност по проекта:
– МУ – Пловдив: принос към лечението на злокачествени лимфоми в детската възраст и иновативни лекарствоносители.
– ИМК – БАН: физико-химични моделни системи за лекарства
и лекарствоносители биополимери, наночастици и техните комбинации.
– ПУ „П. Хилендарски“: международно признание с четири
патента и защитени модели в областта на нови биоматериали и
биосензори.
Напредъкът по проект ПЕРИМЕД е реален, защото всички
участници в проекта осъзнават голямата отговорност, която носят пред обществото за здравето на хората.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЗА НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ
КОМПЛЕКС ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
От 4 до 6 октомври 2019 г. се състоя заключителен семинар по
съвместен проект между Медицинския университет – Пловдив и
Медицинския университет – София, на който бяха представени
резултатите и изградената научна инфраструктура, финансирана
от Фонд научни изследвания по конкурс за държавни университетски научноизследователски комплекси (ДУНК).

Проектът за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) с ръководител
акад. проф. д-р В. Митев и координатор проф. Радка Кънева, дб,
включва няколко структурни звена – Център по молекулна медицина (ЦММ) в МУ – София, Център по молекулна медицина и
фармакогенетика и Център по имунология към МУ – Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета. В тях се извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от ФНИ към МОН в размер на
6,235 млн. лв.
По време на семинара ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р
Мариана Мурджева, дм, мзм, представи проекта ПЕРИМЕД, който е вече в процес на изпълнение. Млади учени от двата университета споделиха свои научни резултати и проекти, по които работят. Над 25 докторанти и изследователи взеха участие в научните дискусии и презентации. Бяха отчетени основните постижения в областта на молекулната медицина, геномиката, имунологията и микробиологията, които са оценени на международно
ниво и публикувани в престижни научни списания.
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НОЩ НА УЧЕНИТЕ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Медицинският университет – Пловдив отбеляза поредната незабравима
Европейска нощ на учените в последния петък на м. септември с богата и разнообразна програма, която свърза науката с културата и Пловдив 2019.
В Университета бяха организирани пет събития в нов формат – шоу на талантите, отворени врати на Музея на медицината, изложба от арт-пленер, фотоизложба, хепънинг.
Във фоайетата на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив бяха открити две
изложби – едната на картини от пленера „Лекари и художници ЗАЕДНО“, а
другата – с уникални кадри от участието на 12-ти санитарен балкански полк в
Първата световна война „Българските лекари на фронтовата линия в моменти на затишие“.
Концертът „Талантите на МУ – Пловдив“ с над 20 музикални и танцови изпълнения на български и чуждестранни студенти и преподаватели създаде
празнично настроение и достойно защити името на Пловдив като Европейска
столица на културата 2019.
През целия ден беше отворена за
посещение Музейната експозиция
„Медицината по тракийските земи“, намираща се в Студентския информационен център.

Нощта на учените в МУ –
Пловдив завърши с хепънинг с
кулинарен базар в двора пред
Аудиторния комплекс.
За втора поредна година
Европейската нощ на учените в
Университета бе организирана
в рамките на проект Refresh,
финансиран от Европейската
комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“, договор No 818879. Европейската
нощ на учените е мега събитие,
което всяка година се провежда по едно и също време в стотици градове в цяла Европа.
И тази година Европейската нощ на учените в Медицинския университет – Пловдив
беше творческа, нестандартна
и вдъхновяваща.

Успех от Нощта на учените 2019 за наша докторантка
Яна Гвоздева – магистър по фармация и асистент
в Катедра „Фармацевтични
науки“ на Медицинския университет – Пловдив, спечели второ място в конкурса
REFRESH Girls в рамките на
„Европейска нощ на учените“ 2019 с представеното т
нея есе на тема „Как се виждам в света на науката и технологиите“.
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ТРЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИМУЛАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА
Световни специалисти демонстрираха новости в МУ –
Пловдив, където през ноември
се проведе Третата конференция по симулационно обучение
в медицината. Презентации
имаха изтъкнати лектори, които представиха най-доброто за
симулационното образование
в медицината.
Съвременната роля на симулацията в образованието и
обучението на хирурзи, виртуалният пациент в клинично-

то образование, новите тенденции във виртуалната реалност за симулационно обучение по хирургия и предимствата да се превърнеш в акредитиран образователен институт
към Американския колеж по
хирургия бяха темите в първия
ден от конференцията. Тази година имаше по-широк спектър
от демонстрации и семинари, които позволиха на всеки
участник да се учи в изключителни интерактивни сесии.
„Конференцията по симулационно обучение в медицината е форум, който организираме за трета поредна година. Тя събра специалисти,
които имат интерес в симула-

ционното обучение от цялата
страна и от чужбина. В програмата на първия ден от обучението четиримата ни основни лектори бяха чужденци.
Те са представители както на
академични институции, така
и на фирми, които произвеждат тези силно интригуващи
платформи за обучение“, посочи проф. Благой Маринов,
директор на Медицинския симулационен
тренировъчен
център (МСТЦ).

Ректорът на МУ – Пловдив
проф. д-р Мариана Мурджева
подчерта, че центърът вече е
сертифициран. Той е и единствената по рода си обучител-

на структура в областта на медицинското образование в
България и се представи достойно в хода на всички проверки. МСТЦ получи най-високата степен – Комплексен
образователен институт към
Американския колеж по хирургия за период от 5 години,
тъй като на територията му се
обучават не само представители на хирургичните специалности, но и лекари от много други специалности – интернисти,
пулмолози, кардиолози, гастроентеролози, ревматолози,
анестезиолози, токсиколози,
АГ-специалисти, педиатри.

Разположен е на площ от
над 1000 кв. метра. Има 12
учебни зали, две аудитории и

12 манекена с жизнени функции. Те представляват истински кибернетични високотехнологични устройства, на които може да се моделира почти
цялата спешна медицина.
Перспективите, които стоят пред бъдещото развитие на
центъра, са той да се превърне във водеща симулационна структура в България и региона и да заеме полагащото
му се място в международната общност на центрове, занимаващи се авангардни техники
на медицинско преподаване.

ТЪРЖЕСТВО НА ДЕСО ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Департаментът за езиково и специализирано обучение на
МУ – Пловдив за пореден път отбеляза Деня на будителите.
В тържествената програма взеха участие български и чуждестранни студенти, които припомниха историята на празника и
имената на някои от най-бележитите духовни водачи на българския народ през вековете. Имаше изпълнения на вдъхновяващи
народни песни, както и презентация на тема „Доктор Петър Берон в Крайова и образованието на жените“.
Преподаватели от МУ – Пловдив, посветени не само на професията, а и на духовността, чрез мелодията на своите рими отправиха поздрав към всички съвременни будители – тези, които
държат жива паметта – и някогашната, и сегашната.
Програмата завърши с емоционалните изпълнения на хора
за народни песни „Веселие“ и на академичния танцов ансамбъл
„Медик“ към МУ – Пловдив.
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Проф. д-р Мариана Мурджева, Ректор
на МУ – Пловдив, получи отличие за „Лекар на годината 2019“ от регионалната съсловна организация на БЛС за принос за
развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники. Тя посвети наградата на екипа, с който работи, и подчерта, че призът е признание за дейността на колегите ѝ от Университета и асоциираните с него болници.

У С П Е Х И И Н А Г РА Д И

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев беше награден от Българското дружество
по белодробни болести (БДББ) за заслуги
към развитието на пневмологията и фтизиатрията в България. Диплом и Почетен
знак – бронзова статуетка, му бяха връчени в края на месец октомври тази годинапо време на Юбилейна научна среща по
повод 110-годишнината от създаването на
БДББ.

Българският лекарски съюз връчи престижните награди на медицинската гилдия за
2019 г. в навечерието на Деня на българския лекар – 19 октомври.
Сред отличените са:
• проф. д-р Иван Дечев – ръководител на Катедрата по урология и обща медицина
при МУ – Пловдив, с наградата за „Дългогодишна дейност в областта на медицината и
активен принос в развитието на специалност“
Проф. д-р Иван Дечев получи и отличието “Лекар на годината” от регионалната съсловна организация БЛС – Пловдив.
• проф. д-р Борислав Китов – ръководител на Катедрата по неврохирургия при
МУ – Пловдив, в категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“.
• Д-р Никола Боянов – Симуалционен тренировъчен център, в категорията „Принос
за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“.

На XII Национална конференция по
клинична лаборатория в Ахелой проф. д-р
Тодорка Цветкова беше удостоена с новоучредения от Управителния съвет на Бъл-

гарското дружество по клинична лаборатория почетен знак „Проф. Йордан Тодоров“.
Проф. Цветкова получи плакет и придружителен сертификат за изключителен професионален и научен принос в развитието
на Българската клинична лаборатория.
Отличието е заслужено признание за
професионалните постижения на проф.
Цветкова и е от голямо значение за
Медицинския университет – Пловдив и за
Катедрата по клинична лаборатория.
Проф. Цветкова е дългогодишен председател на Южния клон на Българското
дружество по клинична лаборатория и
член на ръководството на Българското
дружество по клинична лаборатория (до
2012 г.). Член на Women’s Advisory Board
към американския биографичен институт. Член на Българския лекарски съюз и
на Българската национална академия по
медицина.
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Теодора Къртева – редовен докторант
към катедра „Оперативно зъболечение и
ендодонтия“, ФДМ, бе отличена с първа
награда на постерното състезание My First
Research на денталния форум за научни
изследвания на Континенталната дивизия
на Международната асоциация за дентални изследвания (International Association
for Dental Research – IADR) в Мадрид, 19 –
21 септември 2019.

Доц. Албена Иванова – ръководител на
секция „Физическо възпитание и спорт“
при МУ – Пловдив, и нашите студенти Kiran
Desan и Subinthan Soosiyakumar взеха
участие в международния турнир по крикет от 13 до 19 октомври в Корфу, Гърция.
Българският отбор по крикет се представи блестящо и спечели първо място на
турнира, като голям принос за това има и
Kiran Desan – наш студент по медицина, 6
курс, и капитан на националния ни отбор
по крикет.

Станимир Халаджов – студент по фармация в МУ – Пловдив, триумфира в 3 различни дисциплини – скиф, двойка скул и
двойка с рулеви на Републиканското първенство по академично гребане, което се
проведе в Пловдив.
Заедно с Емил Нейков той взе участие в дисциплината двойка скул и на
Европейското първенство по гребане за
младежи до 23 години в Йоанина, Гърция,
където двойката спечели сребърните медали.
Така Станимир Халаджов успешно завърши тази състезателна година и започва подготовката за спечелване на квота за
Олимпийските игри в Токио.
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ТОПЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
За втора поредна година Студентски съвет при МУ – Пловдив
организира “Welcome Party” за чуждестранните и българските
студенти. Събитието се проведе на 04.10.19 г., като на поляната
на Младежкия хълм се събраха над 1 000 студенти, които имаха
възможността да се запознаят и сприятелят.
Тази година Студентски съвет посвети събитието на студента
по медицина Петър Радев, който е диагностициран с остра миелоидна левкемия и спешно се нуждае от лечение. На мястото на
партито бяха поставени дарителски кутии и средствата, които се
събраха бяха преведени в дарителската му сметка.
Нощта премина с много танци и незабравими спомени както за първокурсниците, така и студентите по по-горните курсове на Университета.

новоприетите студенти да се
почувстват като част от семейството на МУ – Пловдив.

Българските студенти посрещнаха своите чуждестранни колеги с български фолклорни танци и от сърце изразиха своята гостоприемност.
Тази нощ беше добро начало

„Цветовете на Пловдив“ – една незабравима феерия от усмивки и младост!
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