ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
45 ГОДИНИ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Почетен председател:
Проф. д-р Славчо Томов, дмн
Ректор на МУ- Плевен
Председател:
Доц. д-р Евгения Бързашка, дм
Директор на МК – Плевен

СЕДЕМНАДЕСЕТА
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА
СТУДЕНТИ И
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПОКАНА

24 - 25 октомври 2019 г.
гр. Плевен

За своите 45 години Медицински
университет – Плевен се развива и укрепва, за
да се превърне във водещ образователен и
научноизследователски
център,
заемащ
заслужено високо място на картата на
медицинското образование у нас.
Медицински колеж – Плевен е основно
звено в структурата на Висшето училище с
приоритети в подготовката на кадри за нуждите
на здравните грижи, фармацевтичната практика
и социалните услуги. Днес Колежът се
утвърждава като авторитетно медицинско
училище с устойчиви традиции както в
обучението, така и в научноизследователските
прояви на студенти и преподаватели.
Адрес:
5800 гр. Плевен
ул. “Св. Климент Охридски” № 1
СК на Медицински колеж
тел.: 064/ 884 142

Членове:
Ас. Мариета Гуновска
Ас. Нина Михайлова
Пр. Красимира Патева-Лисаева
Пр. Галя Цветанова-Краева
Пр. Павел Петков
НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
Доц. Теодора Вълова, дп
Членове:
Ас. Вероника Спасова
Ас. Хрета Аспарухова
Пр. Валентина Козова
Пр. Силвия Габърска
Пр. Незабравка Ненкова
Секретариат:
Явор Балков – студент, I МЛ
Камелия Кръстева – студент, I РЛ
Мариана Бурова – студент, II МК
Екатерина Ладжова – студент, II СД
Веселка Христова – студент, I ПФ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки участник попълва индивидуална заявка,
която може да намери на официалния сайт на
научната
сесия:
http://www.mupleven.bg/новини/предстоящи
събития.
Допускат се до два доклада на участник (в т. ч.
в съавторство). При доклад в съавторство
всеки автор заплаща пълната такса.
E-mail адреси по научни направления:
Медико-диагностични дейности:
nk_mc_mdd_2019@abv.bg
Социални и фармацевтични дейности:
nk_mc_sfd_2019@abv.bg
Вария:
nk_mc_varia_2019@abv.bg
ВАЖНИ СРОКОВЕ И ДАТИ:
Подаване на заявка за
участие
Изпращане на електронната
версия на доклада
Потвърждение от научния
комитет за прието участие
Изпращане на копие от
платежния документ

– 02.09.2019 г.
– 09.09.2019 г.
– 16.09.2019 г.
– 20.09.2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ:
Докладите трябва да са оригинални и
непубликувани в други издания. Авторите
носят отговорност за автентичността им. За
форматиране
на
доклада
използвайте
примерния модел, който е на сайта на
Медицински университет – Плевен на адрес:
Модел на примерен доклад
Постерите ще бъдат включени в сборника, ако
бъдат представени в текстови вариант
съобразно изискванията.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Медико-диагностични дейности
 Социални и фармацевтични дейности
 Вария
МЯСТО на провеждане на сесията:
Медицински университет – Плевен – ТЕЛЕЦ
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:
 с доклад
 с постер
 слушател
НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ:
 Доклад – време за представяне 8 мин.,
дискусия – 2 мин.
 Постери – представят се от автора в края
на заседанието на съответната секция
ПРОГРАМА:
24.10.2019 г. (четвъртък)
10:00 – 14:00 ч. – Регистрация на участниците
14:00 ч. – Официално откриване на научната
сесия
15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза
16:00 – 17:30 ч. – Пленарни заседания
19:00 ч – Коктейл „Добре дошли“
25.10.2019 г. (петък)
9:30 - 10:00 ч. – Регистрация на участниците
10:00 - 10:15 ч. – Филм за МУ - Плевен
10:30 - 12:00 ч. – Пленарни заседания
12:00 - 13:00 ч. – Обяд
13:00 - 14:30 ч. - Пленарни заседания
14:30 - 15:00 ч. – Кафе пауза
15:00 - 16:30 ч. – Пленарни заседания
16:30 - 17:00 ч. – Дискусии
17:00 ч. – Закриване на научната сесия

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Такса за участие и начин на плащане:
 За университетски преподаватели,
докторанти и други участници – 40
лева
 За студенти – 20 лева
 За втори доклад – ½ от обявената
такса
Таксата за участие включва: сборник с
пълния текст на докладите, публикуван в
CD с ISBN, сертификат за участие в
сесията, папка с материали, коктейл,
обяд, кафе паузи.
Плащането се извършва по банков път по
сметката на МУ:
ОББ АД
SWIFT: UBBS BG SF
BG98 UBBS 8888 3118 3072 00
Основание за плащане:
XVII национална научна сесия
НОЩУВКА
Хотел „Балкан”
5800 гр. Плевен, бул. „Русе” № 82
тел. 064 803 700, 822 215
Резервацията се извършва лично от
участниците

