
10:00 - 10:10
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ – Кръгла маса „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“

доц. д-р Стоян Шишков - Декан на Биологически факултет

10:10 - 10:20

Ветпром – производител на ветеринарни

препарати. Вифарма е бранда за хуманни

лекарства и хранителни добавки.

Веселина Куйлекова - Директор Човешки

ресурси

10:20 - 10:30

350 години – любознателни и иновативни.

Татяна Мищалова - специалист

Микробиология, Хигиена и Микроскопия

10:30 - 10:40

Водещ европейски производител на активни

субстанции, готови лекарствени форми,

ензимни комплекси и други биопродукти с

ветиринарно или хуманно приложение.

Елена Цикалова – ръководител

направление в Биовет АД

10:40 - 10:50

25 години заедно с научноизследователските

лаборатории.

инж. Явор Писанов - Отдел “Научни

изледвания, лабораторен и индустриален

контрол”

10:50 - 11:00

Център за опазване на застрашената природа

и биологичното разнообразие и

научноизследователска работа.

Катерина Зарева-Симеонова -

Ръководител на Екологичен научно-

образователен център

11:00 - 11:10

Водоснабдяване, канализация и пречистване

на отпадачните води на територията на

Столична община.

Елиза Едмонд – мениджър подбор на

кадри



11:10 - 11:20

Глобална изследователска организация за

консултантска, научноизследователски и

развойни дейности в областта на

медицината.

Мария Йонова - отдел Човешки ресурси.

11:20 - 11:30

Част от глобалната мрежа Teach For All

Global.

Петър Пройков - координатор Привличане

на участници

11:30 - 11:40

Център за диагностика, профилактика и

контрол на лечението на редки генетични

болести и генетични предразположения в

България.

проф. д-р Алексей Савов - директор на

Национална генетична лаборатория

11:40 - 11:50

Най-голямата българска банка за стволови

клетки - Биорегенерация, в партньорство със

съвременната болница за женско здраве

МБАЛ "Надежда".

Стефка Николова - ембриолог

11:50 - 12:00

Център за приложни изследвания и иновации

Кирил Петков - изпълнителен директор на BDC и създател на

ProViotic AD

12:00 - 12:10
Споделяне на опита на български учен в чужбина

Мария Петрова - Centre of Microbial and Plant Genetics, Белгия

12:10 - 12:20

Европейски научно-изследователски съвет: възможност за

финансиране на научни изследвания

доц. д-р Михаил Илиев, Биологически факултет

12:30 - 14:00 ФИРМЕНИ ЩАНДОВЕ И ДИСКУСИИ 


