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Академично събитие Дата на провеждане 

Тържествено откриване на новата 2021/2022 академична година за чуждестранните 
студенти 

4 февруари 2022 г. 

Предварителен кандидатстудентски изпит за бакалавърските специалности (онлайн) 26 февруари 2022 г. 
Тържествена промоция на Факултет „Фармация” 11 март 2022 г. 
Предварителен кандидатстудентски изпит за бакалавърските специалности (присъствен) 26 март 2022 г. 
Информационна среща по програма "Еразъм+" 30 март 2022 г. 
Предварителен кандидатстудентски изпит за магистърските специалности (присъствен) 2 април 2022 г. 
Тържествена промоция на Факултет „Обществено здраве” 7 април 2022 г. 
Предварителен кандидатстудентски изпит за бакалавърските специалности (онлайн) 9 април 2022 г. 
Официално откриване на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи 14 април 2022 г. 
Изложба на Научния архив на БАН „Звънът – миналото среща бъдещето“ – виртуална и 
мобилна изложба, посветена на камбаните по българските земи 

11 май 2022 г. 

Тържествена промоция на млади лекари на Факултет „Медицина” 12 май 2022 г. 
Ден на народите International Day 2022  13 май 2022 г. 
Тържествена промоция на чуждестранни студенти на Факултет „Медицина” 14 май 2022 г. 
Плевенски ендокринни дни 13-15 май 2022 г. 
Среща на стажант-лекари и студенти в последен курс с работодатели май 2022 г. 
Модерно училище по Акушерство и гинекология  27-29 май 2022 г. 

(П) 



  

Връчване на приза „Най-изявен студент 2022“ на тържествен Академичен съвет по 
повод на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

30 май 2022 г. 

Научно-практическа конференция по токсикология с международно участие на тема: 
„Токсикологията днес“ 

2-4 юни 2022 г. 

Академията по молекулярна патология на тема „Дигитална патология на гърдата“ 3-4 юни 2022 г. 
Редовен кандидатстудентски изпит за бакалавърските специалности (присъствен) 10 юни 2022 г. 
Посещение на проф. Марескьо в Медицински университет - Плевен 16-17 юни 2022 г. 
Редовен кандидатстудентски изпит за магистърските специалности (присъствен) 5 юли 2022 г. 

Начало на новата учебна 2022/2023 година 12 септември 2022 г. 
Седмо Есенно училище по иновации в медицината 26 - 27 септември 2022 г. 
Информационна среща по Програма „Еразъм+“ 28 септември 2022 г. 
XІX Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари 
(MDSC) 

26 - 30 септември 2022 г. 

Национален Конгрес по хирургия с участието на Световната Асоциация по 
лапароскопска и роботизирана хирургия 
Сесия на специалистите по здравни грижи на тема „Обслужване на болни с хирургични 
инфекции“ и приемане на регламент за грижи към тези болни 

6 – 8 октомври 2022 г. 

Изложба на Научния архив на БАН: Васил Златарски – епоха в българската историческа 
наука 

октомври – ноември 2022 г. 

XХ Юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели от медицинските 
колежи 

27 - 28 октомври 2022 г. 

Празник на МУ-Плевен и EIT Health I-Days 31 октомври 2022 г. 
Тържествена промоция на Факултет „Здравни грижи” 3 ноември 2022 г. 
Тържествена промоция на Медицински колеж  4 ноември 2022 г. 
Тържествена промоция на Факултет „Медицина” 3 декември 2022 г. 

 


