
Скъпи млади колеги, съграждани, бъдещи студенти,
Станете част от Европейската нощ на учените  

на 27 септември 2013!
Пловдивските университети – ПУ,  МУ,  

АМТИИ и УХТ  са подготвили привлекателна 
програма, представена по традиция в тази  
Пътна карта на Нощта на учените. 

Почувствайте университета като отворена среда,  
в която можем да творим заедно!

Материалите са отпечатани по проект „Европейска нощ на  
учените 2013” – K-TRIO (Researchers in Knowledge Тriangle,  

Учените в триъгълника на знанието). 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ • Паисий Хилендарски•

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

19.30 – 21.00 ч. 	 Римски	стадион

КОНЦЕРТ	НА	ОТКРИТО	–	„Музикално	пътешествие	из	Европа“

Аmtии, ПУ

За студенти, преподаватели,  
изследователи, широка публика

Открит дансинг под звуците на унгарски чардаш, виенски валс,  
испанско фламенко, френски шансон, славянска полка и мазурка,  
гръцко сиртаки и музикална изненада в неравноделни ритми  
за финал.



ПЛОВДИВСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ

18.00 – 19.00 ч. 	 ПУ,			Зала	„Компас“

СТУДЕНТСКА	КОНФЕРЕНЦИЯ		„Семестрите	в	Европа	и	кредитите		
за	равенство“.

Презентации,  връчване на награди от  фотоконкурса

Информационни материали от проекти на университетски  учени, 
свързани със съвремените технологии и приложението им  
в ежедневието

17.00 – 20.00 ч. 	 ПУ,			Западния	двор	на	Ректората

ЕВРОПЕЙСКИ	КОРНЕР	–	модерните	технологии	и	въздействието		
им	върху	живота	на	всеки	един	от	нас

Фотоконкурсът ще бъде обявен и проведен във Фейсбук, а победителят 
избран от гласувалите в социалната мрежа

17.00 – 20.00 ч. 	 ПУ,			Ректорат

НАЦИОНАЛЕН	ФОТОКОНКУРС		„	В	люлката	на	цивилизацията.	Моят	
поглед	към	Европа“

медицински 
УНИВЕРСИТЕТ

16.00 – 16.30 ч. 	 Аудиторен	комплекс

ОФИЦИАЛНО	ОТКРИВАНЕ	и	ПРЕДСТАВЯНЕ	на	СБОР-	
НИК		„Научни	пътеписи	–	видяно	и	преживяно“

Връчване на наградата на Ректора на МУ за  
най-добър утвърден и млад учен

„ВЪВЕДЕНИЕ	В	ТАЙНИТЕ	НА	НАУКАТА	ЗА	ХРАНИТЕ“
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА „Етеричните масла в кулинарията“ с автори студен- 
ти от УХТ и  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ „Етеричните масла в 
кулинарната технология“ с дегустация на ястия, създадени от студенти

Коктейл-дегустация на ястия и напитки, приготвени от 
преподаватели и студенти

19.30 – 21.00 ч. 	 Учебен	ресторант	„Мартин	Радклиф“	
	 																			и	фоайе	ректорат

УЧЕНИ	ПРЕДСТАВЯТ	„Тайните	на	традиционните	храни	и	напитки“	

     УНИВЕРСИТЕТ  
ПО ХРАНИТЕЛНИ 
     ТЕХНОЛОГИИ

16.30 – 18.30 ч. 	 Аудиторен	комплекс

МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛЕН	ДЕБАТ	„Европа,	Азия	или	Америка	–	кое	е		
най-доброто	място	за	образование	и	научни	изследвания“

18.30 – 20.30 ч. 	 Аудиторен	комплекс

17.00 – 18.00 ч. 	 ПУ,			Зала	„Компас“

ОФИЦИАЛНО	ОТКРИВАНЕ	и	ЛЕКЦИЯ	на	д-р	Соломон	Паси	на	тема		
„Европа,	технологии,	демокрация“

20.00 – 21.00 ч. 	 ПУ,			Зала	„Компас“

ИНФОРМАЦИОННА	СРЕЩА-РАЗГОВОР	„Правата	ни	като	граждани	на	Европа“ 

Кой и къде създава европейските закони?  
Знаем ли правата си на граждани на Европейския съюз?  
Какво е съдържанието на Европейската харта за изследователи?

За студенти, преподаватели, 
изследователи, широка публика

15.00 – 20.00 ч. 	 Аудиторен	комплекс

ХОБИ	ПАНАИР

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН	БАЗАР	и	ГРАДИНСКО	ПАРТИ	–	изложба	на	колекции,		
																																							сувенири	и	кулинарни	изделия,		изработени	от		
																																																									преподаватели	и	студенти

16.00 – 19.30 ч. 	 Аула	„Милен	Бешков“,
	 														Ректорат


