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Факултетът по Фармация на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“  

гр. Варна е основан през месец октомври 2008 година. В него се обучават 350 студенти в 

акредитираната от Националната агенция по оценка и акредитация специалност 

„Фармация“ – ОКС „ Магистър“.

Факултетът е важен учебен, изследователски и организационно-методичен център във 

фармацевтичната наука, аптечната и дистрибуторската дейност за Община Варна и 

региона на Североизточна България.

Вече е факт и новата модерна сграда на Факултета по фармация, която беше официално 

открита на 16 октомври 2015 г. В девететажната сграда има модерна и просторна 

аудиторна, лабораторна и административна площ, научни лаборатории по биофармация 

и фармакокинетика, хроматография, спектрофотометрия, молекулярна биология, 

фармакогнозия и фармацевтична ботаника, клетъчни култури. Тя разполага и със своя 

собствена учебно-производствена аптека, складова база, библиотека, компютърни зали, 

учебен хербариум и др.

Със създаването на новата високотехнологична база, отговаряща на най-съвременните 

изисквания за обучение в областта на фармацията, се затвори цикълът от дейности, 

които МУ-Варна като модерен и бързоразвиващ се университет осъществява в 

областта на медицинското образование и развитието на фармацевтичната наука.



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

10:00 – 18:00   Изложение на фармацевтични компании

Регистрация на участниците

13:00 – 13:30 Откриване на форума и приветствия

16:00 – 18:00       Постерна сесия и конкурс за най-добра студентска и докторантска  

                              разработка

15:30 – 16:00 Кафе-пауза

18:00 – 19:00       Кръгла маса за обсъждане на текущите изисквания на пазара на труда 

                              и борса за контакти между студенти по фармация и представители на 

                              ръководството на факултети по фармация в България, както и с бъдещи 

                              работодатели от бизнеса – съвместно мероприятие с Асоциацията 

                              на студентите по фармация във Варна и Студентски съвет на МУ – Варна

19:00 Официален коктейл и връчване на награди за заслужили студенти 

по фармация

10:00 – 18:00 Изложение на фармацевтични компании

10:00 – 12:00 Научно-практическа сесия І и фирмени  презентации

13:30 – 15:30        Научно-практическа сесия ІI и фирмени презентации

15:30 – 16:00        Кафе-пауза

16:00 – 18:00        Научно-практическа сесия ІII и фирмени презентации

19:00                     Официална вечеря

10:00 – 12:00        Workshop

13:30 – 15:00 Научно-практическа сесия за студенти и докторанти 

7 октомври 2016 г., (петък)

8 октомври 2016 г., (събота)

9 октомври 2016 г., (неделя)

09:30 – 12:30  



Такса за участие – 600 лв., включваща площ за информационен щанд от 6 кв. м. или 

съответния по площ собствен изложбен щанд, в т.ч. покана за двама души за 

официалната вечеря на 08.10.2016 г.

Фирмена презентация-300 лв. Времетраене 15 мин.

При спонсорство се предвижда отстъпка от цената на тарифите за участие в мероприятието.

Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практически 

съобщения в областта на фармацията се приемат само в електронен вид до 1 

септември 2016 г.
За повече информация :
За справки: Доц. Милка Нашар, д.б.
e-mail: milka.nashar@mu-varna.bg 
телефон: 0888 443 544

Записване за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти 

за 2016 г. се приемат до 6 октомври 2016 г. от:

Маф.-фарм. Рада Пехливанова - председател на Районната фармацевтична колегия – Варна 

e-mail:  farmakon@abv.bg

телефон: 0882 997 453

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: няма

Цени за настаняване: 

Хотел „Черно море”  за единична стая със закуска 55лв/нощ.

Хотел „Панорама” за единична стая със закуска –80 лв./нощ.

●

●

Обучителния модул е част от програмата за продължаващо обучение 

за магистър-фармацевтите по смисъла за Закона за здравето и на Закона за съсловната 

организация на магистър-фармацевтите. 
Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. За 

преминатата форма на обучение на магистър-фармацевта се издава удостоверение по 

образец след заплащане на съответната такса.

Заявки за фармацевтични компании-изложители се приемат до 9 септември 2016 г. от :

Ас. Иво Куманов

e-mail:  ivo.kumanov@abv.bg

телефон : 0887840652



Факултетите по Фармация, Дентална медицина, Медицина, Обществено здраве и 

Медицински колеж при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. 

Варна съвместно с Български фармацевтичен съюз имат удоволствието да поканят 

представителите на фармацевтичното и медицинско съсловие, фармацевтичните и 

козметични компании, компаниите за медицински изделия, дентално здраве, водещите 

експерти по фармацевтична практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти 

и студенти от факултетите по фармация, медицина, дентална медицина, обществено 

здравеопазване и медицинските колежи в България да участват в Третия 

Фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция, който ще се 

проведе на 7-9.10.2016г. в гр. Варна.  

Форумът предвижда изложение за фармацевтични, дентални  фирми и фирми за 

медицинска козметика на  територията на Факултета по фармация, Факултета по дентална 

медицина и Медицински колеж .

Събитието ще включва фирмени презентации на иновативни продукти и услуги, 

представяне на съвременни научно-практически разработки на фармацевтичните, 

медицинските, денталните факултети в България, факултетите по обществено здраве, 

медицинските колежи, кръгла маса с борса за контакти между студенти по фармация и 

техните бъдещи работодатели, както и провеждане на модули по програмата за 

продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2016 г.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. Диана Иванова, д.б.н.

Декан на Факултета по фармация при МУ-Варна

Проф. Илко Гетов, д.ф.

Председател на Българския фармацевтичен съюз

Маг.фарм. Тодор Найденов, д.ф.

Зам.-председател на Българския фармацевтичен съюз

Маг.фарм. Рада Пехливанова

Председател на Районната фармацевтична колегия – Варна

Проф. д-р Стефка Кузманова, д.м.н.

Факултет по медицина при МУ- Варна

Доц. Светлана Фоткова, д.ф.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Доц. Евгени Григоров, д.м.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Доц. Калоян Георгиев, д.ф.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Доц. Галина Петрова, д.и.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Доц. Милка Нашар, д.б.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Гл. ас. Деяна Ванкова, д.б.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Гл. ас. Любомира Коева, д.и.

Факултет по обществено здравеопазване при МУ-Варна

Ас. Анна Тодорова, д.м.

Факултет по фармация при МУ-Варна

Ас. Иво Куманов

Факултет по фармация при МУ-Варна

Ас. Николай Недев

Зам. Директор на Медицински колеж при МУ- Варна

Ас. д-р Светлана Динева 

Факултет по дентална медицина при МУ - Варна

Ас. Надя Агова

Факултет по фармация при МУ-Варна


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

