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 УВАЖАЕМИ АКАД. ТРАЙКОВ, 

 СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ГОСТИ, 

 

 За мен е удоволствие да Ви поднеса, от името на Управителния съвет на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име, благопожелания за 
здраве, ползотворна работа и много поводи за радост през академичната 2022/2023 година! 
 

  Този вълнуващ празник дава началото на новата учебна година, през която студентите, 
специализантите и докторантите на Медицински университет - София ще добиват нови знания 
и умения, ще се включват в научно-изследователска дейност, ще участват в различни научни 
форуми и благотворителни инициативи. Всички те имат шанса да бъдат част от семейството на 
учебното заведение, което за поредна година е с най-високата акредитационна оценка от 
Националната агенция за оценяване и акредитация. Тук се прилагат утвърдени модели за 
обучение, съчетани с иновативни подходи - формула, която дава своите добри плодове. Това 
личи от високата мотивация на студентите и резултатите, които те показват на изпитите. 
Надяваме се, скъпи студенти, да запазите Вашия устрем към самоусъвършенстване и когато 
започнете да практикувате избраната от Вас професия!        
 

 Бих искала да пожелая активна и ползотворна работа на преподавателите  и студентите 
от направление "Здравни грижи", които ще се обучават в катедрите към Факултета по 
обществено здравеопазване "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн" и в Медицински колеж 
"Йорданка Филаретова". Успешен старт на първите студенти от чужбина в специалност 
"Медицинска сестра", които ще усвояват базовите знания на английски език. Във ФОЗ ще 
стартира и магистърска програма по медицинска журналистика. За първи път МУ-София и 
ФОЗ ще бъдат домакини през месец октомври на среща на директори и декани на училища по 
обществено здраве от Европейския регион. Пожелавам успех на всички нови начинания! 
  
 Използвам случая  да благодаря за традиционното сътрудничество при провеждането 
курсове за продължаващо обучение, които са кредитирани от БАПЗГ.   
 
 ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!  
  
   С уважение:  

Милка Василева,                                                              26.09.2022 г. 
Председател на УС на БАПЗГ                                      гр. София     
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