
МАРТ 2014 
 

лектор Проф. Росица Конакчиева 
курс 

3.2. Ендокрин-зависими тумори и 
подходи на алтернатината медицина 

 
Месец на провеждане на лекциите 14.03 от 11 – 12.30ч 

21.03 от 11 – 12.30ч 

 

лектор Проф. д-р Мария Иванова - Кичева - 
доктор 

курс 
2.4 Андрология при животните

Месец на провеждане на лекциите От 24ти март до 14 април 2014 
Колко дни са ви необходими 4 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 15.00 часа 
Месец на провеждане на упражненията Септември и октомври 
Колко дни са ви необходими 5 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 10.00 ч 

 
лектор доц. Павел Рашев 
курс 

3.3. Имунохистохимични и 
ензимологични методи за оценка на 
туморите
 

Удобен ден от седмицата 26 Март, Сряда 
Удобен час 10:00 
Месец на провеждане на упражненията Април 
Колко дни са ви необходими 2 
Удобен ден от седмицата 9 Април, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 

 
 

 

http://esf.ibir.bas.bg/3-3-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://esf.ibir.bas.bg/3-3-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://esf.ibir.bas.bg/3-3-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5


АПРИЛ 2014 
 
лектор Проф. Росица Конакчиева 
курс 

1.4. Лиганд-рецепторни 
взаимодействия клетъчна 
сигнализация – приложение в 
биомедицината – 8 часа

Месец на провеждане на лекциите 25.04. от 11 – 12.30ч 
15.05. от 11 – 12.30ч 
22.05. от 11 – 12.30ч 
29.05. от 11 – 12.30ч 

 
 
лектор доц. Павел Рашев 
курс 

3.3. Имунохистохимични и 
ензимологични методи за оценка на 
туморите
 

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

ДА 

Месец на провеждане на лекциите Март 
Колко дни са ви необходими 1 
Удобен ден от седмицата 26 Март, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 
Месец на провеждане на упражненията Април 
Колко дни са ви необходими 2 
Удобен ден от седмицата 9 Април, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 
 
лектор Доц. Анастас Д. Пашов 
курс 3.1. Предизвикателствата на туморната 

имунология
Месец на провеждане на лекциите 21. април до 31. май 
Колко дни са ви необходими 5 
Удобен ден от седмицата четвъртък 
Удобен час 9-11 
 
лектор д-р Мая Кичева 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да  

Месец на провеждане на лекциите април  2014г. 
Колко дни са ви необходими 4 дена: 1-ви ден / 4 часа; 2-ри ден /2часа; 

http://esf.ibir.bas.bg/3-3-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://esf.ibir.bas.bg/3-3-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://esf.ibir.bas.bg/3-3-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5


3-ти ден / 2часа; 4-ти ден – 2часа  
 

Удобен ден от седмицата всеки работен ден от 14 до 25 април, 
включително 

 
 
лектор  Гл. Ас. Диана Зашева, Ph.D. 
курс Дейност N2.8 . Идентифициране на 

биомаркери в перитонеална течност 
чрез DIGE
 

Месец на провеждане на лекциите Април 
Колко дни са ви необходими 3 
Удобен ден от седмицата четвъртък 
Удобен час 11 
 

http://esf.ibir.bas.bg/2-8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-dige
http://esf.ibir.bas.bg/2-8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-dige
http://esf.ibir.bas.bg/2-8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-dige


МАЙ 2014 
лектор Росица Конакчиева 
курс 1.4. Лиганд-рецепторни 

взаимодействия клетъчна 
сигнализация – приложение в 
биомедицината – 8 часа

Месец на провеждане на лекциите 25.04. от 11 – 12.30ч 
15.05. от 11 – 12.30ч 
22.05. от 11 – 12.30ч 
29.05. от 11 – 12.30ч 

 
лектор доц. Павел Рашев 
курс 3.4. Методи за качествено и 

количествено определяне на 
протеолитичната активност на 
ензимите

Месец на провеждане на лекциите Май 
Колко дни са ви необходими 1 
Удобен ден от седмицата 28 Май, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 
Месец на провеждане на упражненията Юни 
Колко дни са ви необходими 2 
Удобен ден от седмицата 11 Юни, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 

 
лектор д-р Атанаска Тенева 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Месец на провеждане на 
упражненията 

май 2014г. - от 12 до 23-ти /за първа група/ 
юни 2014г. – от 2 до 13-ти /за втора група/ 
 

Колко дни са ви необходими  3 дена за секвениране /общо 7 учебни часа/ 
и 3 дена за  генотипиране /общо 7 учебни 
часа/ 
 

Удобен ден от седмицата последователно сряда-четвъртък-петък: 
за първа група: 14-15-16 май и 21-22-23 май  
за втора група: 4-5-6 юни и 11-12-13 юни 
 

Удобен час начало от 9.30ч. всеки от указаните дни 
Специфични изисквания първа група от 10 човека – през м. май 

2014г.; 
втора група от 10 човека – през м. юни 
2014г. 
практиката се води в лабораторията на 
Проген 



 
 

лектор Николай Тюфекчиев 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Месец на провеждане на 
упражненията 

май 2014г. - от 12 до 23-ти /за първа група/ 
юни 2014г. – от 2 до 13-ти /за втора група/ 
 

Колко дни са ви необходими  3 дена за секвениране /общо 7 учебни часа/ 
и 3 дена за  генотипиране /общо 7 учебни 
часа/ 
 

Удобен ден от седмицата последователно сряда-четвъртък-петък: 
за първа група: 14-15-16 май и 21-22-23 май  
за втора група: 4-5-6 юни и 11-12-13 юни 
 

Удобен час начало от 9.30ч. всеки от указаните дни 
Специфични изисквания първа група от 10 човека – през м. май 

2014г.; 
втора група от 10 човека – през м. юни 
2014г. 
практиката се води в лабораторията на 
Проген 

 
 

лектор д-р Мая Кичева 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да  

Месец на провеждане на лекциите април  2014г. 
Колко дни са ви необходими 4 дена: 1-ви ден / 4 часа; 2-ри ден /2часа; 

3-ти ден / 2часа; 4-ти ден – 2часа  
 

Удобен ден от седмицата всеки работен ден от 14 до 25 април, 
включително 

Удобен час нямам претенции 
Специфични изисквания лекциите да се водят в залата на ИБИР 

 
Месец на провеждане на упражненията май  2014г. – юни 2014г. 
Колко дни са ви необходими по 1 за всяка група /1 учебен час/ 
Удобен ден от седмицата понеделник – 12 май; понеделник – 2 юни 
Удобен час нямам претенции 
Специфични изисквания една група от 10 човека , в лабораторията 

на Проген 
 
 



лектор Александър Евангелатов 
курс Конфокална характеристика на in-vitro 

култура след  флуоресцентно белязане
Месец на провеждане на упражненията Май/ Юни 
Колко дни са ви необходими 3 последователни дни х 3 часа 
Удобен ден от седмицата  
Удобен час след 11:00 
Специфични изисквания Компютърна зала,  

Файлове с данни (.TIF) за обработка на 
изображения  

 
лектор доц. д-р E.Кистанова 

 доц. д-р Р. Стефанов 
курс Съвременни методи за оценка на 

количествени и качествени показатели 
на сперма при животни и човека

Месец на провеждане на лекциите от 12.05.2014 до средата на юни 
Колко дни са ви необходими 3 дни 
Удобен ден от седмицата понеделник-сряда 
Удобен час 11.00 
Специфични изисквания свободна зала и мултимедия 
Месец на провеждане на упражненията от 12.05.2014 до средата на юни 
Колко дни са ви необходими минимум 3дни по 2 часа Х 2 /две групи  

5+6 човека 
Удобен ден от седмицата по договаряне с групата 
Удобен час по договаряне с групата 



ЮНИ 2014 
 

лектор доц. Павел Рашев 
курс 3.4. Методи за качествено и 

количествено определяне на 
протеолитичната активност на 
ензимите

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

ДА 

Месец на провеждане на лекциите Май 
Колко дни са ви необходими 1 
Удобен ден от седмицата 28 Май, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 
Месец на провеждане на упражненията Юни 
Колко дни са ви необходими 2 
Удобен ден от седмицата 11 Юни, Сряда 
Удобен час 10:00 
Специфични изисквания няма 

 
лектор доц. д-р инж. Данчо Даналев 
курс 3.5. Синтез на противотуморни 

препарати
Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

ДА 

Месец на провеждане на лекциите юни 
Колко дни са ви необходими 2 дни по 5 часа 
Удобен ден от седмицата 16 и 17.06  
Удобен час 10 до 15 часа (може и 11 до 16) 
Специфични изисквания да се проведат в ХТМУ 
Месец на провеждане на упражненията юни 
Колко дни са ви необходими 2 дни по 5 часа 
Удобен ден от седмицата 18 и 19.06  
Удобен час 10-15 часа (може и 11 до 16) 
Специфични изисквания да се проведат в ХТМУ, поради нуждата 

от специфична апаратура и реактиви, 
които не е възможно да бъдат пренасяни 

 
 

лектор д-р Мая Кичева 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Месец на провеждане на упражненията май  2014г. – юни 2014г. 
Колко дни са ви необходими по 1 за всяка група /1 учебен час/ 
Удобен ден от седмицата понеделник – 12 май; понеделник – 2 юни 
Удобен час нямам претенции 
Специфични изисквания една група от 10 човека , в лабораторията 



на Проген 
 

лектор д-р Атанаска Тенева 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Месец на провеждане на 
упражненията 

май 2014г. - от 12 до 23-ти /за първа група/ 
юни 2014г. – от 2 до 13-ти /за втора група/ 
 

Колко дни са ви необходими  3 дена за секвениране /общо 7 учебни часа/ 
и 3 дена за  генотипиране /общо 7 учебни 
часа/ 
 

Удобен ден от седмицата последователно сряда-четвъртък-петък: 
за първа група: 14-15-16 май и 21-22-23 май  
за втора група: 4-5-6 юни и 11-12-13 юни 
 

Удобен час начало от 9.30ч. всеки от указаните дни 
Специфични изисквания първа група от 10 човека – през м. май 

2014г.; 
втора група от 10 човека – през м. юни 
2014г. 
практиката се води в лабораторията на 
Проген 

 
лектор Николай Тюфекчиев 
курс „Обучение за извършване на 

секвенционен анализ и генотипиране с 
автоматичен ДНК секвенатор”

Месец на провеждане на 
упражненията 

май 2014г. - от 12 до 23-ти /за първа група/ 
юни 2014г. – от 2 до 13-ти /за втора група/ 
 

Колко дни са ви необходими  3 дена за секвениране /общо 7 учебни часа/ 
и 3 дена за  генотипиране /общо 7 учебни 
часа/ 
 

Удобен ден от седмицата последователно сряда-четвъртък-петък: 
за първа група: 14-15-16 май и 21-22-23 май  
за втора група: 4-5-6 юни и 11-12-13 юни 
 

Удобен час начало от 9.30ч. всеки от указаните дни 
Специфични изисквания първа група от 10 човека – през м. май 

2014г.; 
втора група от 10 човека – през м. юни 
2014г. 
практиката се води в лабораторията на 
Проген 

 
 
 



лектор Проф. д-р Димитрина Качева, двмн 
курс „Получаване на предимплантационни 

ембриони за експериментални цели”
Месец на провеждане на лекциите Юни 2014 г. 
Колко дни са ви необходими 2 дни 
Удобен ден от седмицата Понеделник  
Удобен час 10.00 часа 
Специфични изисквания Мултимедия 
Месец на провеждане на упражненията Юни 2014 г. 
Колко дни са ви необходими 6 дни 
Удобен ден от седмицата От понеделник до събота 
Удобен час 9.30 часа 
Специфични изисквания Малки групи 



ЮЛИ 2014-02-17 
 

лектор Росица Конакчиева 
курс 2.6. Репродуктивна невроимунология 

и имуноендокринология 
 – 6 часа

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите 08.07. от 11 – 12.30ч 
10.07. от 11 – 12.30ч 
15.07. от 11 – 12.30ч 

 
лектор  Гл. Ас. Диана Зашева, Ph.D. 
курс Дейност N2.8 . Идентифициране на 

биомаркери в перитонеална течност 
чрез DIGE
 

Месец на провеждане на упражненията Юли 
Колко дни са ви необходими 4 
Удобен ден от седмицата 4 последователни дни от вторник 
Удобен час 10 
Специфични изисквания няма 

 
лектор Гл. Ас. Доктор Ралица Скробанска 
курс  Изследване на пролиферацията в in-

vitro клетъчна моделна система
Месец на провеждане на упражненията юли 
Колко дни са ви необходими 2 х 5 дни 
Удобен ден от седмицата от понеделник до петък 
Удобен час от 12 до 16 часа 
Специфични изисквания Престилки и ръкавици 

 

http://esf.ibir.bas.bg/2-8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-dige
http://esf.ibir.bas.bg/2-8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-dige
http://esf.ibir.bas.bg/2-8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-dige


АВГУСТ 2014 
 
 



СЕПТЕМВРИ 2014 
 

лектор Проф. д-р Мария Иванова - Кичева - 
доктор 

курс 2.4 Андрология при животните 

 

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите От 24ти март до 14 април 2014 
Колко дни са ви необходими 4 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 15.00 часа 
Специфични изисквания   
Месец на провеждане на упражненията Септември и октомври 
Колко дни са ви необходими 5 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 10.00 ч 
Специфични изисквания   

лектор Проф. д-р Мария Иванова - Кичева - 
доктор 

курс 2.4 Андрология при животните 
Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите От 24ти март до 14 април 2014 
Колко дни са ви необходими 4 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 15.00 часа 
Специфични изисквания   
Месец на провеждане на упражненията Септември и октомври 
Колко дни са ви необходими 5 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 10.00 ч 
Специфични изисквания   

лектор Проф. д-р Мария Иванова - Кичева - 
доктор 

курс 2.4 Андрология при животните
Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите От 24ти март до 14 април 2014 
Колко дни са ви необходими 4 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 15.00 часа 
Специфични изисквания   
Месец на провеждане на упражненията Септември и октомври 
Колко дни са ви необходими 5 дни 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 10.00 ч 
Специфични изисквания   

лектор 
Доц. Цветелина Орешкова, PhD 

курс 2.2. Адаптивен имунитет
 

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите След 15.9.2014 .  
Колко дни са ви необходими 3 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 14 
  

 
лектор 

Доц. д-р Велислава Терзиева 
курс 2.3. Инфекциозни заболявания. 

Имунни терапии
 

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите След 15.9.2014 .  
Колко дни са ви необходими 3 
Удобен ден от седмицата сряда 
Удобен час 16 
Специфични изисквания  

 
 
 
 
 

http://esf.ibir.bas.bg/2-2-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://esf.ibir.bas.bg/2-3-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8
http://esf.ibir.bas.bg/2-3-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8


 
ОКТОМВРИ 2014 

 
лектор Проф. Росица Конакчиева 
курс 4.4. Физиологичен контрол върху 

„нишите” със стволови клетки 
 – 4 часа

Месец на провеждане на лекциите След 15.10.2014 . 2 х 2 часа  
 

лектор Проф. д-р инж. Любов Йотова 
курс 1.5. Биосензори и имуносензори

 
Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите октомври 
Колко дни са ви необходими 5 
Удобен ден от седмицата вторник 
Удобен час 11 
Специфични изисквания  
Месец на провеждане на упражненията  
Колко дни са ви необходими  
Удобен ден от седмицата  
Удобен час  
Специфични изисквания  

 
лектор Гл.ас.д-р Десислава Маринкова 
курс 1.6. Приложение на имунологията в 

биотехнологиите
 

Месец на провеждане на лекциите октомври 
Колко дни са ви необходими 5 
Удобен ден от седмицата вторник 
Удобен час 14 
Месец на провеждане на упражненията октомври 
Колко дни са ви необходими 2 

 
 
 
 
 
 

http://esf.ibir.bas.bg/1-5-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://esf.ibir.bas.bg/1-6-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://esf.ibir.bas.bg/1-6-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5


НОЕМВРИ 2014 
 

лектор Проф. Румен Панков 
курс 4.3. Човешки ембрионални стволови 

клетки – биология и приложение –  
6 часа

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

да 

Месец на провеждане на лекциите След 30.10.2014 . 3 х 2 часа  
 

лектор Проф. д-р Стефан Лолов, доктор 
курс 2.5. Дигитални изображения -

получаване, обработка, съхранение
 

Месец на провеждане на лекциите ноември 
Колко дни са ви необходими 24, 25, 26 ноември 
Удобен час 9 -13 часа 

 
 
 

лектор доц. д-р Сорен Хайрабедян 
курс Съвременни методи за оценка на 

количествени и качествени показатели 
на сперма при животни и човека

Месец на провеждане на лекциите след 15 Ноември 
Колко дни са ви необходими 2 дни 
Удобен ден от седмицата Понеделник или Вторник 
Удобен час 11:00 - 13:00 
Специфични изисквания свободна зала и мултимедия 
Месец на провеждане на упражненията след 15 Ноември 
Колко дни са ви необходими 2 дни по 5 часа /две групи  5+6 човека 
Удобен ден от седмицата Сряда - Четвъртък 
Удобен час 11:00 - 17:00 

http://esf.ibir.bas.bg/2-5-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://esf.ibir.bas.bg/2-5-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ДЕКЕМВРИ 2014 
 

лектор Гл. Ас. Диана Зашева, Ph.D. 
 Доц. Милена Мурджева, доктор 

курс 
3.6. Пролиферация и апоптоза на 
туморни клетки
 

Възможно ли е да проведете лекциите 
отделно от упражненията 

Да 

Месец на провеждане на лекциите Декември 
Колко дни са ви необходими 1 
Удобен ден от седмицата Понеделник, 1 декември  

10 часа–апоптоза 
14 часа - пролиферация 

Месец на провеждане на упражненията Декември 
Колко дни са ви необходими 3 
Удобен ден от седмицата Вторник 2, сряда 3, четвъртък 4 –апоптоза 

Вторник 2 и понеделник 8 - пролиферация 
 

 
лектор  Доц. Милена Мурджева, доктор 
курс 

4.3. Мезенхимни стволови клетки
 

Месец на провеждане на лекциите Декември 
Удобен ден от седмицата 9/16 вторник, 11/18 четвъртък 
Удобен час 11-13 лекции, 14-16.30 упражнения 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://esf.ibir.bas.bg/3-6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://esf.ibir.bas.bg/3-6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://esf.ibir.bas.bg/4-3-%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8

