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УВАЖАЕМИ/А........................................................,  

 
 Във връзка с писмо с вх. № 4928/13.12.12 г. на Зам. Ректора на МУ-

София проф. Г. Петрова, относно регистрацията в базата Scopus, ISI Web 

of knowledge и възникналите затруднения при изпълнението на тази 

задача от страна на преподавателите, ще бъде организирано  обучение 

от представители на Scopus в България на следните дати:  

 

16 януари 2013 г. 13-14 часа: 
1. Катедра по анатомия и хистология 

2. Катедра по биология  

3. Катедра по акушерство и гинекология   

4. Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

5. Катедра по вътрешни болести   

   

16 януари 2013 г. 14-15 часа: 

1. Катедра по медицинска микробиология 

2. Клиничен център по белодробни болестти 

3. Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

4. Катедра по неврология 

5. Клиничен център по диализа   

6. Клиничен център по ендокринология и геронтология  

 



23 януари 2013 г. 9-10 часа: 

1. Катедра по дерматология и венерология 

2. Клиничен център по алергология 

3. Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

4. Катедра по медицинска генетика   

5. Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение   

6. Катедра по образна диагностика   

 

23 януари 2013 г. 10-11 часа: 

1. Катедра по медицинска химия и биохимия 

2. Клиничен център по нефрология   

3. Катедра  по офталмология 

4. Катедра по патофизиология 

5. Катедра по физика и биофизика   

6. Катедра по фармакология и токсикология 

 
23 януари 2013 г. 11-12 часа: 

1. Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

2. Катедра по обща и оперативна хирургия 

3. Катедра по хирургия 

4. Катедра по физиология 

5. Катедра по психиатрия 

6. Катедра по съдебна медицина 

 
 23 януари 2013 г. 13-14 часа: 

1. Катедра по неврохирургия   

2. Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина 

3. Катедра по педиатрия 

4. Катедра по обща медицина 

5. Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене 

6. Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

 
23 януари 2013 г. 14-15 часа: 

1. Клиничен център по гастроентерология    

2. Катедра по урология 

3. Катедра по УНГ 

4. Катедра по ортопедия и травматология   

5. Катедра по клинична фармакология и терапия   

 

30 януари 2013 г. 9-10 часа: 

1. Катедра по обща и клинична патология 

2. Катедра по спешна медицина 



3. Катедра по медицинска рехабилитация и ерготерапия  

4. Център по професионални болести 

5. Катедра по епидемиология 

 

 Обучението ще се проведе в компютърна зала «Джон Атанасов» на 

ул. Здраве № 2, Предклиничен университетски център на Медицински 

факултет, 3 етаж. Моля да осигурите присъствие на двама преподаватели 

от Вашата катедра, както и да изпратите техните имена в Деканата на 

МФ и на емейл адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg  КРАЕН СРОК ДО 21 

ДЕКЕМВРИ 2012 Г. 

 Присъствието на определените лица е задължително. 

 

 

                                            ЗАМ. ДЕКАН: 

 

                                                   /проф. д-р М. Даскалов, дмн/ 
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