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14.00–15.00  
Ректорат,  
6 ауд. 

Тържествено връчване на сертификати на студенти практикан-
ти от Филологическия факултет

Студентите получават сертификати по проекта „Студенти по пътя 
на книгата – практически курс по книгоиздаване” за успешно завършена 
практика в издателство „Летера“. 

16.00–17.00  
Ректорат,  
6-та ауд.

Делата раждат почестите – Форум на науката 2010

Пловдивският университет награждава изявени учени и млади научни 
дарования.

17.00–18.30  
Ректорат,
4 ауд.

Преподаватели от Физическия факултет и Клуб „Квант“ дават на 
младите таланти шанс за изява

Провеждане на  състезания, в които всеки е свободен да се изяви.  
Много забавни опити и много изненади.

17.30–18.30  
Ректорат,  
Заседателна зала

Бизнесмаршрутите на научното знание

Дебат на тема „Университетът и бизнесът“ с участници университет-
ски учени и бизнеспартньори от различни сфери.

19.00–20.00  
Ректорат,  
315 зала

Електронен гид за град Пловдив 

Млади хора представят по нестандартен начин възможност за  
откриване на забележителностите в Пловдив.

20.00–21.00  
Ректорат,  
315 зала

DIPSEIL

Система за подпомагане изпълнението на задачи и проектно-ориенти-
рано обучение.

19.00–20.00  
Ректорат,  
10 ауд. 

Среда за електронно и дистанционно обучение 

Новите тенденции в съвременното обучение, представени от  
докторанти на Факултета по математика и информатика.

Р   Е   К   Т   О   Р   А   Т



20.00–21.00  
Ректорат, 
6 ауд.

Образи на българския град – да сравним Пловдив с другите евро-
пейски градове

Виртуална разходка заедно с колегите етнолози с поглед към миналото 
и към днешния ден на нашия град.

19.00–21.00 
Ректорат,  
Учебен театър 

Хепънинг

Най-младото попълнение от студенти първокурсници – бъдещи  
театрали, ще представят своите кандидатстудентски етюди. 

21.00–22.00 
Ректорат,  
8 ауд. 

Преходът на младите хора от родителско към собствено  
семейство и от учащ към работещ

Екип студенти от Философско–историческия факултет по интересен 
начин  представят своите изследвания по темата.

21.00–23.00 
Ректорат, двора  
на университета

Светлинно шоу

Вечерно потапяне в магията на цветовете и светлините.

23.00–24.00  
Ректорат, двора  
на университета

Дискотека

Свободен дансинг!

18.30–19.00
Биологически  
факултет,  
15 ауд.

Връчване на сертификати за успешно завършена стажантска 
практика на студенти от Биологическия факултет

Практиката е осъществена по проект № BG051PO001-3.3.03- 25 „Пови-
шаване на професионалната квалификация на студентите във факул-
тет „Биология“ чрез стажантска практика в научноизследователския 
сектор и бизнеса“.

19.15–20.30 
Биологически  
факултет, 15 ауд.

Дискусия „Перспективите за професионална реализация на млади-
те специалисти“ – през погледа на преподаватели, студенти и пред-
ставители на бизнеса.

 Б  И  О  Л  О  Г  И  Ч  Е  С  К  И   Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т



20.30–21.00,  
Биологически 
факултет, 15 ауд.

Научно кафене „Биотехнологии - ползи и рискове”

Да поговорим на популярен език за възможностите на човека да програ-
мира живата природа.

22.00–23.00,
Биологически  
факултет, 14 ауд.

Да опазим природата чиста

Кратки филми на екологична тематика.

20.30
Биологически  
факултет

Феерия от светлини и експозиция  
Изложба на експонати в коридорите на Биологическия факултет.

19.30-22.00,  
Концертна зала на 
Оперно-филхармо-
нично дружество 
Пловдив

Концерт–лектория на Петър Ралчев и приятели  
под надслов „Българска музикална география” 

Един  съвременен майстор акордеонист прекрачва границите на 
стилове и жанрове, като вплита фрагменти от българската народна 
музика в полетата на world music и световния етноджаз.

Участват: Недялко Недялков – кавал, Пейо Пеев – гъдулка, Ангел Димит-
ров – китара, Тенчо Павлов – ударни, Димитър Дикбоюшки – клавир, 
гост – Владимир Карпаров – саксофон. Вокалистки: Ваня Вълкова, Искра 
Дикбоюшка, Александра Ралчева.

Материалите са отпечатани по проект REACT, финан-
сиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за 
научни изследвания и технологично развитие.

 К  О  Н  Ц  Е  Р  Т  Н  А   З  А  Л  А


