За студенти, преподаватели,
изследователи, широка публика

амтии,
ПУ
19.00
– 19.30 ч. АМТИИ,       комплекс
                                             Аудиторен
Дефиле от АМТИИ до Римския стадион с участието на
студенти  и преподаватели от АМТИИ

20.00 – 22.00 ч. Римски стадион
„Кристално чисто“ –  фолклорен концерт с участието на академичния
ансамбъл на АМТИИ с ръководител проф. акад. Милчо Василев,
хореограф Стефан Йорданов
Открит дансинг под звуците на българската фолклорна музика

Скъпи млади колеги, съграждани, ученици и студенти,

Станете част от Европейската нощ на учените
на 26 септември 2014!
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 и да мечтаем заедно!
Материалите са разработени по проект K-TRIO 2. Проектът K-TRIO 2 за
Европейска нощ на учените се финансира от Европейската комисия
по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ • Паисий Хилендарски•
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

За студенти, преподаватели,
изследователи, широка публика

19.00 – 20.00 ч.

ПУ,   Зала „Компас“

Запознай се с учен
„Магията на кристалите“ – Доц. Стела Статкова
Научно кафене „Кристалография”

ПЛОВДИВСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

медицински
УНИВЕРСИТЕТ

17.00 – 17,15 ч.     ПУ,   Зала „Компас“
Официално откриване от Ректора на
Пловдивския университет

17.15 – 17.45 ч.

ПУ,   Зала „Компас“

Как научните изследвания на човешкия език носят полза на бъдещите
поколения.
Тема 1:  „Език, мислене, „общуване“ между хора и компютри“
Гост-лектор проф. д-р Светла Коева, директор на Института по
български език към БАН

Дебат „Човешкият мозък – отвъд границите на
познанието“

Традиционният дебат в Европейската година на човешкия
мозък е посветен на невронауката и предизвикателството
да помечтаем отвъд постиженията на съвременната наука

18.30 – 23.00 ч.

Тема 2:  „Алтернативни езикови системи“
Проф. дпн Дора Левтерова
Публични лекции, посветени на Годината на човешкия мозък

Да споделим петъчната вечер с учените на МУ – Пловдив в няколко забавни
формата: Танцувай с мен; Арт ателие; Клуб „Интелигентност“;
Градинско парти и Коктейл „Храна за мозъка“

14.00 – 17.00 ч.
Презентации на докторанти и млади учени от МУ
– Пловдив и УХТ в хуманитарни и професионални
гимназии в гр. Пловдив

ПУ,   Зала „Компас“

Национален фотоконкурс  „Пътешествия в света на знанието.
Науката през моите очи“

Пътуваща академия

Връчване на наградите на победителите

18.30 – 19.00 ч.

УНИВЕРСИТЕТ
ПО ХРАНИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ

ПУ,   Зала „Компас“

Европейски корнер
Представяне на стихосбирка „Стъпки 6“
Кетъринг

19.00 – 20.00 ч.

МУ, Аудиторен комплекс

Петъчно соаре „Храна за размисъл“

17.45 – 18.15 ч.

18.15 – 18.30 ч.

МУ,
16.00
– 18.30 ч.
                                          Аудиторен
комплекс

ПУ,   Западен двор на Ректората

Изложба на тема  „Културно-историческо наследство в Средните
Родопи – Загражден, Давидково, Стърница“
Теренните лаборатории на Пловдивския университет
Представяне на теренната работа на студенти от Философско-историческия
факултет

18.00 – 20.00 ч.

УХТ – Пловдив

НАУЧНО КАФЕНЕ  „Постиженията на младите изследователи – нови
рецепти и технологии”

20.00 – 22.00 ч.

УХТ – Пловдив

Изложба с дегустация  – „Храни, стимулиращи мозъка“

