
 ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие

на тема: „Традиции и бъдеще в медицинското образование“  
по случай 180 години от рождението на Йорданка Филаретова

21 март 2023 

Уважаеми, колеги, преподаватели и студенти,
За нас е удоволствие да Ви поканим да участвате в Юбилейната научна 
конференция на тема: „Традиции и бъдеще в медицинското образование“, която 
ще се проведе на 21 март 2023 г. Събитието е организирано от Медицински 
колеж под патронажа на Ректора на Медицински университет- София, 
Акад. Лъчезар Трайков, дмн. 
Поводът на нашата научна среща е честване на 180 години от рождението на 
великата българка Йорданка Филаретова, позната със своята 
благотворителност и милосърдие. Възрожденският й дух я прави радетел за 
равноправие на българката в обществения ни живот и застъпник за 
образование на девойките и жените. Темата на конференцията дава 
възможност да си припомним традициите и добрите практики, световните 
тенденции в медицинското образование с фокус върху необходимостта и 
възможностите за развитие. Вярваме, че срещата на водещи учени, 
преподаватели, професионалисти и експерти в областта на медицинското 
образование, обществено здраве и здравните грижи ще бъде изключително 
полезна за всички нас!
С уважение,
Проф. Захарина Савова, дм
Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  



I.ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. Захарина Савова, дм 
Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Проф. Мая Визева, дм 
Ръководител Учебен отдел, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

Проф. Магдалена Александрова, дм  
Декан на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

Доц. Александрина Воденичарова, дм 
Зам. декан по Учебната дейност на 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

ЧЛЕНОВЕ
Доц. Стефан Великов 
Галя Савова 
Ясен Събев
Елена Савова  

ЧЛЕНОВЕ
Проф. д-р Димитър Масларов, дмн 
Доц. Силвия Цанова-Савова, дм 
Доц. Мая Ляпина, дм
Гл. ас. Мариана Алберт, дп
Гл. ас. Петранка Гагова, дм
Гл. ас. д-р Спартак Янакиев, дм 
Гл. ас. Дарина Димитрова-Стефанова 
Бинназ Асанова, дм 
маг.-фарм. Петя Колева 
Екатерина Иванова
Славейка Панева, дм
Елена Георгиева, дм
маг.-фарм. Пепа Николчова

 НАУЧЕН КОМИТЕТ 



●Участие в конференцията без доклад:
Срок за регистрация и заплащане на регистрационна такса - до 10.03.2023 г.

III.ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СЕКЦИИ

IV.РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА
При техническото оформяне на научния доклад, следва да се спазват изискванията 
описани ТУК
Всеки автор може да участва с до два доклада, представени чрез Power Point 
презентация. Максимален обем на доклада до 8 страници.
Могат да се изготвят и представят на български или английски език. Докладите ще 
бъдат публикувани в издание на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. 
Работни езици на научната сесия: български и английски.
Максималното време за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 мин. 

●Участие в конференцията с научен доклад:
Срок за регистрация, изпращане на резюме и платена регистрационна такса: до 15.12.2022 г. 
Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите за публикуване: до 10.02.2023 г. 
на ел.поща conferenceMK180@mc.mu-sofia.bg

II. ВАЖНИ ДАТИ

Конференцията ще се проведе на 21.03.2023 г. в електронна форма чрез платформата 
за видеоконференции ZOOM

• Перспективи и предизвикателства пред медицинското образование.
- Иновативни подходи в медицинското обучение    
- Дигитализация и електронно обучение 
- Модерни комуникационни технологии
- Глобализация

• Здравни грижи
• Обществено здраве и здравен мениджмънт
• Клинична медицина. Телемедицина
• Фармацевтични науки, козметология и естетика. Антиейджинг.
• Рехабилитация и физикална терапия. Спа и уелнес
• Лабораторна и образна диагностика
• Дентално здраве

https://mc.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2022/10/%d0%98%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&su=&to=conferenceMK180@mc.mu-sofia.bg&body=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5,


V. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Таксата включва: регистрация за участие, сборник с доклади от 
конференцията- издание на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, 
сертификат за участие.

Таксата за участие в конференцията за български участници - 80 лв. 
За студенти и докторанти - 50 лв.

Таксата за участие в конференцията за чуждестранни участници - 80 евро 
За студенти и докторанти - 50 евро

Регистрационната такса се внася по банков път.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – 
МУ София Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01
BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Юбилейна конференция - МК

> РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА <

https://docs.google.com/forms/d/1e19JDXsFFA02-IuAgR_S08sHq-8FL5wYHI5oE3Awe3I/edit



