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НА ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ
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Медицински университет - Варна

ДНИ 
НА ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ

20 и 21 март 2015г. 

Ще ви разкажем и покажем интересни, любопитни и неподозирани неща… 

… а някои от вас могат да спечелят:
безплатни козметични или дентални процедури от нашите студенти!

Ще имате уникалната възможност да влезете в ролята на здравен професионалист...



20 март
14:30 - 17:30 

и

21 март 
11:00 - 13:00

Анатомията на човека в 3D 
Виртуална микроскопия
Музейна сбирка по анатомия - 
кости и органи
Turning Point Technology - 
гласувай за верния отговор 
като в „Стани богат“ 
Blackboard система

Ет.3, зали 3,2 и 1

Спирометрия - изследване на 
дишането
Велоергономия - измерване на 
показателите на сърдечната
дейност при физическо
натоварване

Електромиограма - измерване на 
електрическата активност в мускула
Физиологични експерименти - 
обучителен софтуер
Научете коя е вашата кръвна група

Ет. 3, зала 309

Ет.4, зала 406 (1 и 2)



20 март
16:00 - 19:00 

Профилактичен преглед 
(по желание)

Ет. 1 
Аудитория „Доц. д-р
Дим. Клисаров“

Стажантска клинична 
зала 121, ет.1 

бул. Цар Освободител №84

Анкета с награди Фоайе

Посещение на учебните зали и 
лаборатории и на Университетския
медико-дентален център

21 март 
11:00 - 13:00

Посещението ще става
на групи, които ще
тръгват от фоайето през
45 минути

Лекционни аудитории;
Фантомна зала,  сектор образна
диагностика и орална хирургия;
Клинична зала по детска дентална
медицина и протетична дентална
медицина;
Клинични зали консервативно
зъболечение и пародонтология;
Университетски медико-дентален
център



20 март
16:00 - 19:00 

21 март 
11:00 - 13:00

бул. Цар Освободител №84
Сграда Медицински колеж

Марин Дринов №55
сграда Ректорат

(Сграда „Медицински
колеж“)

Посещение на хербариум.
Микроскопски наблюдения
За лечебните свойства на 
растенията - как се извличат
лечебните вещества от
медицински растения и как се 
използват
Как се приготвят лекарствата - 
таблетки, гелове, кремове и пасти
Посещение на хербариум.
Микроскопски наблюдения
Как се получават активните
съставки на Аналгина и 
Амидофена?
Какво съдържат хапчетата за сън?

Ет. 3, зала 310, 311

Ет. 3, лаб. 316

Ет. 3, лаб. 307, 309, 319

Ет. 3, зала 310, 311

Ет. 3, зала 320, 414

Демонстрации и експерименти 
Изчисляване на индекс телесна 
маса, измерване съдържанието на 
антиоксиданти в лечебни растения 
и напитки.

БИОХИМИЯ, МОЛЕКУЛНА 
МЕДИЦИНА и НУТРИГЕНОМИКА 

Витамините и мастните киселини в 
храните
Разберете какво е това 
хроматографски анализ.

ХИМИЯ

Ет. 1, лаб. 105, 106, 111

(Сграда „Ректорат“)

Южно крило 
Ет. 1, Зала 112 и 113



ВИЖТЕ ОЩЕ:   20 март   Сграда „Ректорат“    

Фоайе 
Сграда
„Ректорат“

Салон,
Партер – зала
за танци,
зала за 
репетиции

Ет. 2

Ет. 2
Стая 210

16:00 – 16:30

14:30 – 17:30

МОДНО РЕВЮ 
„Висша мода в здравеопазването“

СПОРТ, МУЗИКА, ТАНЦИ
Представяме ви спортната ни база със залата за 
танци и репетиции, в които студентите на МУ-Варна 
развиват своите таланти и дарби

БИБЛИОТЕКАТА НА МУ-ВАРНА
Вторият дом на нашите студенти ;-)

КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МУ-ВАРНА
Студенти разказват за студентския живот в 
МУ-Варна

    Имате ли управленчески качества? Проверете!
     Решаване на тестове, ролеви игри. Изненади за първите трима.

Зала А

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ      
бул. Цар Освободител №84,сграда Медицински колеж            

     Представяме ви…
     Факултета по обществено здравеопазване 
     (презентация на декана доц. Емануела Мутафова)
     Съвременната медицинска сестра и акушерка (презентация)

20 март

14:00 – 14:15

14:15 – 14:30

14:30– 15:00

Лаборатория по 
сестрински грижи 
Ет. 2, каб. 206, 
207, 208

Ет. 4
Кабинети 411

Ет. 4
Кабинети 412

Зала А

15:00 – 15:30

14:30 – 16:00

Презентация на студентиНормално раждане (на мулаж)
Обезболяване на раждането

Тазометрия. Обработка на пъпния остатък.

Демонстрации - специалност „Акушерка“

Демонстрации - специалност „Медицинска сестра“
Обработка на хирургична рана и обличане на операционно облекло
Интензивни сестрински грижи
Инжекционна техника - мускулна, венозна, подкожна инжекция
Измерване на артериално кръвно налягане



Ет. 2,  каб.  215
Ет. 2,  каб.  216
Ет. 1,  каб.  116  

Ет. 2, каб. 201

16:15-18:30
Микробиологична лаборатория и демонстрация  
на оцветяване на препарати по Gram; Наблюдение
под микроскоп на готови препарати, посявка върху
хранителни среди.

Специалност „Зъботехник“
Представяне на специалността

Във „Високотехнологичната работилница за
правене на зъби“ – изработване на зъбни протези, 
CAD-CAM система

Специалност „Медицински козметик“

Демонстрация на съвременни разкрасяващи 
козметични процедури

Специалност „Рехабилитатор“
Представяне на специалността - презентация
Демонстрация на класически масаж

Ет. 1, Зала 112
Ет. 2, зала 221

Специалност „Инспектор обществено здраве“
  Презентация на специалността

Ет. 1, Зала 106

Ет. 2, каб. 220Специалност „Медицински оптик“
        Презентация на специалността

бул. Цар Освободител №84

МЕДИЦИНСКИ  КОЛЕЖ    
20 март  

Ет. 1, зала 106

Ет. 3,  

каб. 325

лаб. 305

Ет. 2, каб. 209

Ет. 3, лаб. 324

Представяме ви…
Медицински колеж - Варна 
Представяне на Колежа с кратък филм и въведение 

16:00-16:15

Специалност „Помощник-фармацевт“
Представяне на специалността
Разглеждане на хербарии и фитопрепарати 

от проф. Негрев

под  микроскоп

Специалност „Рентгенов лаборант“

Демонстрация на различни видове центражи

Специалност „Медицински лаборант“

„Съвременни лабораторни диагностични методи“ 
– презентация;

Ет. 3, лаб. 323
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