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Медицинският университет
връчи годишните си награди за наука
Медицинският университет в София, който
през 2017 г. празнува 100-годишен юбилей,
връчи годишните си награди по време на
Празника

на

научноизследователската

и

преподавателската дейност на университета
и в навечерието на Международния ден на
здравето. Преди тържествената церемония
академичното ръководство се поклони пред
паметта на медиците, загинали за свободата на България. В своето приветствено слово по случай
Патронния празник на университета ректорът проф. Виктор Златков посочи, че университетът се
стреми към национално и регионално лидерство чрез високо качество на преподаване в условията
на международно признати изследователски резултати. През учебната 2016-2017 г. в МУ-София се
обучават 8311 студенти, разпределени по професионалните направления медицина, дентална
медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи. Общият брой на обучаваните
чуждестранни студенти е 3008 души от 57 държави, от които 1299 от Гърция, 393 от Турция, 372
от Англия, 195 от Германия, 179 от Италия, 94 от Кипър, 57 от Швеция, 40 от Ирландия, 34 от
Mакедония, 30 от Сирия, 28 от Сърбия, 24 от Израел и др. Според резултатите от рейтинговата
система на висшите училища в България през 2016 г., както
и през 2015 г. МУ-София остава безспорният лидер във
всичките пет професионални направления, по които
обучава студенти. Университетът продължава успешно
своята трайна политика за стимулиране на научните
изследвания. В залата на Софийския музикален театър,
където се състоя тържественото събрание на МУ-София,
бяха прочетени приветствени послания от президента
Румен

Радев,

от

премиера

Огнян

Герджиков,

от

ръководители на държавни и обществени институции и
неправителствени

организации.

Почетния

знак

AESCULAPIUS за принос в развитието на българската
медицина през 2016 г. получи проф. д-р Радомир Угринов. Златния знак PANACEA за особени
приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертната дейност
получиха проф. Христина Попова,
доц. Владимир Нейчев, проф. Александър Златков и проф. Анжелика Велкова-Монова.
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Деканът на медицинския факултет проф. д-р Иван Митов връчи наградите на факултета на
отличили се преподаватели в различните области: проф. Бойчо Ланджов от Катедрата по
анатомия, хистология и ембриология; проф. Пламен Кинов от Катедрата по ортопедия и
травматология; проф. Борис Богов от Катедрата по вътрешни болести. Наградата за млади учени
на името на акад. Асен Хаджиолов получиха ас. д-р Румяна Димова-Драганова от Клиничния
център по ендокринология и ас. д-р Елена Арабаджиева от Катедрата по
обща и оперативна хирургия. Студентката от VI курс Виктория Георгиева беше отличена за
активно участие в научната дейност на университета. Тържеството завърши с концерта
„Блясъкът на оперетата и мюзикъла” с оркестъра, артистите, хора и балета на Националния
музикален театър.

