ДНИ
НА

ОТВОРЕНИТЕ
ВРАТИ

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЩЕ ИМАТЕ УНИКАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ
ДА УСЕТИТЕ ВЪЛНЕНИЯТА И ЕМОЦИИТЕ
НА НАШИТЕ СТУДЕНТИ, ДА СЕ ДОКОСНЕТЕ
ДО НАУКАТА И ДА ВЛЕЗЕТЕ В РОЛЯТА НА
ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ!

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

22 И 23 МАРТ

Станете част от голямото
семейство на МУ-Варна!

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - ВАРНА
Сграда Ректорат
Ул. “Марин Дринов” №55
КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МУ-ВАРНА

Вие питате – отговарят нашите студенти

Каб. 213, етаж 2

ФИЛМИ ЗА МУ-ВАРНА

Любопитни ли сте какво се случва в Медицински
университет – Варна?
На сцената – студенти и преподаватели!
Повдигаме завесата за Вас с нашите кратки филми

I Аудитория, етаж 4

СПОРТ, МУЗИКА, ТАНЦИ...

22 март (петък)
10:00 - 12:00 ч.
и
13:00 - 17:00 ч.

23 март (събота)
10:00 - 13:00 ч.

Представяме Ви спортната ни база със залите за
танци и репетиции
Вижте чрез кои спортове студентите на МУ-Варна
завоюваха престижното първо място измежду
всички университети в града
Разберете повече за единственото в България
обучение по ветроходство за студенти
БИБЛИОТЕКАТА НА МУ-ВАРНА
Надникнете във „втория дом” на нашите студенти,
запознайте се с най-младия, колоритен, талантлив
и компетентен колектив на научна библиотека
в България

Зала за спорт, партер:
зала за танци и
зала за репетиции

етаж 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА
ПЛАТФОРМА BLACKBOARD

Презентация – дисциплини, тестове
Тестова игра със смартфони и Turning Point
Technology – гласувай за верния отговор като в
„Стани богат”
Демонстрация на онлайн видео курс по български
език
Демонстрация на виртуална класна стая с
Blackboard Collaborate

Зали по анатомия 312 и
313, етаж 3

КАНДИДАТСТВАНЕ В МУ-ВАРНА

Задайте своите въпроси относно кандидатстването
в МУ-Варна
Подайте документи за явяване на предварителните
изпити по биология и химия (само на 22.03.2019 г.
от 08:30 до 17:00 ч.)

I Аудитория, етаж 4
IV Аудитория, етаж 1

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА
Сграда Ректорат
Ул. “Марин Дринов” №55
Представяне на дейността на Университетски
симулационен център – демонстрация на
симулатори

Зала 406-2, Етаж 4

Катедра „Анатомия и клетъчна биология“

22 март (петък)
10:00-12:00 ч.
и
13:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

Анатомия на човека – стереоскопичен
3D атлас (зала 330)
Виртуална микроскопия (зала 322)
Музейна сбирка по анатомия – кости,
органи 3D холограми (коридор, етаж 3)
Демонстрация на 3D принтер
(зала 325)
3D реконструкции на томографски
образни изследвания (зала 331)

Зали по анатомия, етаж 3

Катедра „Физиология и патофизиология“
Учебен сектор „Физиология“

Зала 406-1

Зала 310

Представяне на симулационен
софтуер за физиологични
експерименти и изследвания
Демонстрации:
1. Изследване на кръвта:
Наблюдение на кръвни клетки под
микроскоп
Изследване на скоростта на утаяване
на еритроцитите и количеството на
хемоглобин и хематокрит в кръвта
2. Изследване на сетивни системи:
Оценка на слуха (аудиометрия и
камертонни проби)
Изследване на очни дъна
(офталмоскопия)

Демонстрации:
1. Изследване на сърдечно-съдовата
система (ССС) в покой и физическо
натоварване:
Електрокардиография (ЕКГ)
Изследване на периферен кръвоток
(плетизмография)
Измерване на кръвно налягане
2. Изследване на дихателната система:
Измерване на белодробни обеми и
капацитети (спирометрия)
3. Регистрация на електрическата
активност в мускулите (електромиография)

Учебен сектор „Патофизиология“

Представяне на учебния сектор по
патофизиология
Интерактивни форми на обучение
по патофизиология

Зала 401
и
Зала 502

Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“

Представяне на катедрата
Мултимедийна презентация:
„От молекулата до лекарството“

Зала 306 и 307
Етаж 3

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Сграда Факултет по дентална медицина
Бул. „Цар Освободител” №84

Филм за Факултета по дентална медицина
Профилактичен преглед по желание на
посетителите
Томбола за посетителите с награди

22 март (петък)
10:00-12:00 ч.
и
13:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

Посещение на учебните зали и лаборатории на
Факултета, Университетски медико - дентален център
1 етаж – лекционни аудитории;
2 етаж – фантомна зала, кабинет по
физиотерапия, сектор образна диагностика и
орална хирургия;
3 етаж – клинична зала по детска дентална
медицина и протетична дентална медицина;
4 етаж – клинични зали консервативно
зъболечение и пародонтология;
5 етаж – Университетски медико-дентален
център

Дигитални 3D технологии в денталната
медицина – демонстрация

Аудитория
„Доц. д-р Д. Клисаров“,
етаж 1
Стажантска
клинична зала 121,
етаж 1
Фоайе

Посещението
се осъществява по групи
(на интервали, през 45 минути)

Зала 14, етаж -1 и
Лаборатория „3D технологии
в стоматологията“
Посещението
се осъществява по групи
(на интервали, през 45 минути)

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
Сгради Факултет по фармация и Медицински колеж
Бул. „Цар Освободител” №84

22 март (петък)
10:00-12:00 ч.
и
13:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

Филми за Факултета по фармация и за първата в
България университетска аптека в сградата на
Факултета по фармация

Факултет по фармация
Зала 105, етаж 1

Библиотеката във Факултета по фармация - посетете
„втория дом” на нашите студенти (само на 22 март)

Факултет по фармация
етаж 2

Университетската аптека в сградата на Факултета
по фармация

Факултет по фармация
етаж 1

Катедра „Биохимия, молекулна медицина и
нутригеномика“

Факултет по фармация

Индексът на телесна маса (ИТМ) – медикобиологичен показател за определяне на нормалното,
здравословно тегло при хора с различен ръст
Какво представляват антиоксидантите?
В какви храни се съдържат?
Демонстрация на измерване на съдържание на
антиоксиданти в различни напитки (чайове, сокове,
вина, бира и др.)

Зала 509, етаж 5

Зала 504, етаж 5

Можем ли да видим йонизирани молекули –
масспектрални методи за анализ. Демонстрация
на измерване съдържание на витамин Д и
антиоксиданти в проби. Представяне на ново
оборудване за обучение на студентите

Зали 501 и 503,
етаж 5

Искам да видя моята ДНК! – демонстрация на
метод за пречистване и визуализиране на ДНК

Зала 605, етаж 6

Викторина с награди

Зала 601, етаж 6

Постери с учебни материали и научни разработки
Катедра „Фармацевтични технологии“
Получаване на ароматна вода от лавандулово
(ментово) масло за нуждите на фармацевтичното
и козметично производство
Получаване на тинктура/екстракт от растителна
дрога (корени с коренища от валериана, стрък
(листа) от мента и др.)

Етаж 5 и 6
Медицински колеж
Лаб. 307А,
етаж 3

Демонстрация по приготвяне на твърди дозирани
лекарствени форми – таблетки и капсули

Лаб. 319, етаж 3

Демонстрация по приготвяне на:
-лекарства в аптека – кремове и гели
-мицеларна вода
антицелулитен скраб за проблемни зони на тялото

Лаб. 308, етаж 3

Катедра „Фармацевтична химия“
Демонстрации:
- постановка за лабораторен синтез на лекарствени
вещества
- определяне на температура на топене на лекарства
- качествено и количествено изпитване на
лекарствени средства по фармакопейни методи
- работа с тестове за наркотични вещества
- първи стъпки в органичния синтез
Катедра „Организация и икономика
на фармацията“

22 март (петък)
10:00-12:00 ч.
и
13:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

Презентация за фармацевтичното образование
и професия и възможностите за реализация
Представяне на експозиция, свързана с
историята на фармацията
Филм за същността на болничната фармация
Филм на тема „Процес по откриване на нови
лекарства“
Демонстрации:
- медицински изделия, предлагани в аптечната
мрежа

Медицински колеж
Зала 316, етаж 3
Зала 316, етаж 3
Зала 320, етаж 3
Зала 320, етаж 3
Зала 418, етаж 4
Факултет по фармация
Ауд. 816, етаж 8
Фоайе на етаж 8
Зала 804, етаж 8
Зала 804, етаж 8
Зала 801, етаж 8

Катедра „Биология“

Факултет по фармация
и Медицински колеж

Запознаване с техника за снемане на дерматоглифични отпечатъци, които се използват
в съдебната медицина, криминологията и за
диагностициране на някои болести

Медицински колеж
Зала 427, етаж 4

Практическо определяне на кръвни групи от
системата АВО/Н/ и Резус с тест-серуми

Медицински колеж
Зала 420, етаж 4

Изготвяне на нативни препарати от едноклетъчни
и наблюдение със съвременна микроскопска
техника

Медицински колеж
Зала 430, етаж 4

Демонстрация на микроскопски и макроскопски
препарати на паразити с медицинско значение,
които причиняват най-често срещаните
заболявания при животните и човека

Медицински колеж
Зала 423, етаж 4

Учебен сектор „Фармакогнозия и
фармацевтична ботаника“
Демонстрации:
- наблюдение на микроскопската структура на
живи растителни обекти със съвременни
микроскопи;
- запознаване с широко използвани лечебни
растения в народната медицина чрез
разглеждане на хербарни образци
Извличане на лечебни вещества от медицински
растения и тяхното приложение във
фотолаборатория
Катедра „Химия“
Указания за кандидатстудентски изпит по химия
в МУ-Варна

22 март (петък)
10:00-12:00 ч.
и
13:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

Демонстративни опити върху задачи от “Сборник
със задачи за кандидатстудентски изпит по химия“
Демонстриране на опити на интересни химични
експерименти: „Морско дъно“, „Слонска паста“,
„Златен дъжд“, „Кървящо сърце“, „Синя бутилка“,
„Светофар“, „Огнена фея“, „Химични коктейли“,
пламъкови реакции за доказване на йони
Запознаване с високотехнологична апаратура за
анализ на биологично-активни вещества и
елементи: оптико-емисионен спектрометър с
индуктивно свързана плазма; газов хроматограф
с масдетектор; течен хроматограф с UV и
флуоресцентен детектор; система за микровълново
разграждане
Катедра „Фармакология, токсикология
и фармакотерапия“
Презентация на тема „Приложение на съвременен
инструментален метод за анализ на лекарствени
субстанции“

Факултет по фармация
Зала 809, етаж 8
Зала 807, етаж 8

Зала 703, етаж 7
Факултет по фармация
и Медицински колеж
Медицински колеж
Зала „Б“, етаж 4
10:00-10:30 ч.
14:30-15:00 ч.
16:30-17:00 ч.
11:00-11.30 ч. (в събота)

Факултет по фармация
Зала 301, етаж 3

Факултет по фармация
Зали 304 и 309,
етаж 3

Факултет по фармация

Зала 404, етаж 4

Демонстрации:
-измерване нивата на глюкоза в кръвта;
-измерване нивата на холестерол;
-работа с тестове за наркотични вещества

Зала 406, етаж 4

Постери, представящи научната дейност на Катедрата

Зала 406, етаж 4

Демонстрация на поведенчески модели с
експериментални животни

Зала 406, етаж 4

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Сграда Медицински колеж
Бул. „Цар Освободител” №84
Сграда Ректорат
Ул. „Марин Дринов” №55

22 март (петък)
10:00-12:00 ч.
и
13:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

22 март (петък)
10:00-11:00 ч. и
14:00-17:00 ч.

23 март (събота)
10:00-13:00 ч.

22 март (петък)
11:00-12:00 ч. и
13:00-14:00 ч.

Специалност „Медицинска сестра“:
- Обличане на операционно облекло;
- Обработка на хирургическа рана;
- Работа с инфузионна помпа;
- Инжекционна техника – мускулна, венозна,
подкожна инжекция;
- Измерване на артериално кръвно налягане;
- Оказване на първа помощ (кардио-пулмонална
ресусцитация на възрастен и дете)
Специалност „Акушерка“:
- Тазометрия на бременната;
- Нормално раждане (мулаж);
- Обработка на пъпен остатък;
- Измерване на тегло и ръст на новородено;
- Грижи за новородено в кувьоз
Специалност „Логопедия“:
- Филм за специалността;
- Преподавателите от Учебен сектор „Логопедия“,
съвместно със студенти от втори курс ще
предоставят информация на кандидат-студентите
Специалност „Здравен мениджмънт“:
- Притежавате ли лидерски умения? – представяне
на специалността;
- Професионалните успехи на нашите възпитаници;
- Среща с преподаватели и студенти

Медицински колеж
Специализирани
практически зали:
206, 207 и 208, етаж 2

Медицински колеж
Специализирани
практически
зали: 411 и 412, етаж 4

Сграда Ректорат
III Аудитория, етаж 4

Сграда Ректорат
III Аудитория, етаж 4

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
Сграда Медицински колеж
Бул. „Цар Освободител” №84

22 март (петък)
10:00-10:30 ч.и
13:00-13:30 ч.

Представяне на Медицински колеж – Варна
Кратък филм и въведение от Директора
проф. д-р Д. Близнакова, д.м.

Зала 106, етаж 1

Специалност „Помощник-фармацевт“
Представяне на специалността – презентация
Приготвяне на екстемпорална лекарствена форма
Макроскопски и микроскопски анализ на фитопрепарати

Лаб. 305, етаж 3
Лаб. 325, етаж 3

Специалност „Рентгенов лаборант“
Съвременни възможности в образната
диагностика – демонстрация

Каб. 209, етаж 2

Специалност „Медицински лаборант“

22 март (петък)
10:30-12:00 ч.
и
13:30-17:00 ч.

Микробиологична диагностика на бактериални
инфекции
Определяне на кръвни групи – Rh принадлежност

Лаб. 323, етаж 3
Лаб. 324, етаж 3

Специалност „Зъботехник“
Представяне на специалността – презентация
Демонстрация на CAD-CAM система
Прескерамика

Каб. 215, етаж 2

Специалност „Медицински козметик“
Демонстрация на съвременни козметични
процедури

Каб. 223, етаж 2

Специалност „Рехабилитатор“
Демонстрация на масажни техники
Кинезитерапия – демонстрация

Каб. 216, етаж 2

Център по източна
медицина, етаж 1

Специалност „Инспектор по обществено
здраве“
Представяне на специалността – презентация

Зала 212, етаж 2

Специалност „Медицински оптик“
Представяне на специалността с клинична и
техническа демонстрация

Каб. 220, етаж 2

ЗА КОНТАКТИ:
Медицински университет - Варна
ksk@mu-varna.bg
тел.: 052/ 677 013, 052/677 014,
052/677 015 – Отдел „Учебен“

WWW.MU-VARNA.BG

