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ПРОЕКТ „ОМНИА“ 

Всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет 

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.016-0007  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Наука и образование за интелигентен растеж“  

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ 

 
Дата на провеждане: 15/04/2022 г. от 11,30 ч. до 13,00 ч. 

Таргет групи: студенти бакалаври, магистри и докторанти от релевантни специалности 

Модератор на събитие: Проф. д-р Диляна Вичева, дм – Координатор на проект „Омниа“ 

 

- 11,30 – 11,35 ч. – Откриване от проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор на 

Медицински университет – Пловдив и Ръководител на проект „ОМНИА“  

- 11,35 – 11,45 ч. – Кратка презентация на проект „ОМНИА“ от проф. д-р Диляна Вичева, 

дм  – Зам.- ректор МСПД и Координатор на проекта 

- 11,45 – 11,50 ч. – Представяне на магистърска програма „Медицинска микробиология и 

лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ (Доц. д-р Михаил 

Петров, дм ) 

- 11,50 – 11,55 ч. –  Представяне на магистърска програма „Биостатистика“ (Проф. Нонка 

Матева, дм) 

- 11,55 – 12,00 ч. – Представяне на магистърска програма „Диететика“ (Доц. д-р Виктория 

Атанасова, дм) 

- 12,00 – 12,05 ч. – Представяне на магистърска програма „Спортна физиология, спортна 

кардиология и спортна травматология“ (Проф. д-р Николай Бояджиев, дм) 

- 12,05 – 12,10 ч. – Представяне на магистърска програма „Иновативни лекарства“(Доц. 

Бисера Пиличева, дф) 

- 12,10 – 12,15 ч. – Представяне на магистърска програма „Предприемачество и иновации 

във фармацевтичния бизнес“ (Доц. Даниела Кафалова) 

- 12,15 – 12,20 ч. – Представяне на докторска програма „Медицина, психология и вяра“ 

(Пламен Въргов) 
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- 12,20 – 12,25 ч. – Представяне на докторска програма „Гериатрия“ (Проф. д-р Любима 

Деспотова-Толева, дм) 

- 12,25 – 12,30 ч. – Представяне на докторска програма „Палиативна медицина“  (Проф. д-

р Любима Деспотова-Толева, дм) 

- 12,30 – 12,35 ч. – Представяне на изискванията за прием от проф. д-р Ани Белчева, дм 

- 12,40 – 12,45 ч. – Представяне на изискванията за зачисляване на докторати от проф. д-р 

Благой Маринов, дм 

- 12,45 – 12,50 ч. – Представяне на мобилностите по проект ОМНИА и обявяване на дати за 

подаване на документи и селекция на студенти и преподаватели от МУ-Пловдив (София 

Гонева) 

- 12,50 – 13,00 ч. – Представяне на обучение по меки умения по проект ОМНИА за студенти 

от МУ-Пловдив (Аглика Бяндова и Симона Тодорова) 

- 13,00 – 13,05 ч. – Закриване на събитието от проф. д-р Диляна Вичева, дм 

 

mailto:omnia@mu-plovdiv.bg
http://www.eufunds.bg/

