ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОЛЕГИУМА НА ОТДЕЛ
“ВИРУСОЛОГИЯ” НА НЦЗПБ ЗА 2019 г.

Годишният план за работата на Колегиума на Отдел “Вирусология” е
обсъден и приет на сбирка на Колегиума, проведена на .............................
Сбирките на Колегиума в Отдел “Вирусология” се провеждат ежеседмично,
всеки понеделник от 13 ч. Присъстват всички служители с висше образование от
Отдела, ккато и редовните докторанти. В отделни случаи на сбирките се канят
колеги от други отдели на НЦЗПБ, както и вирусолози от други научни и учебни
звена в страната.
Задачи на Колегиума с постоянен срок:
 Обсъждане на участията на сътрудници от Отдела в научни форуми;
 Отчет на дейности при командировки на сътрудници от Отдела;
 Приемане на отчетите на редовни, задочни и докторанти в свободна форма
на обучение в Отдела;
 Представяне на статии, публикувани от сътрудници на Отдела;
 Представяне на научни новости в областта на вирусологията;
 Текущи задачи по организацията на научната работа в Отдела;
 Запознаване с решенията на Директорския съвет на НЦЗПБ.
План за I тримесечие на 2019 г. (януари-март):
 Обсъждане и приемане на годишния план за работата на Отдела и на
годишния план на Колегиума;
 Обсъждане и приемане на плана за обучение на сътрудниците от Отдела;
 Представяне на новите проекти, спечелили в последната конкурсна сесия на
ФНИ;
 Обсъждане на участието на Отдела в XVII конгрес по клинична
микробиология и инфекции на БАМ;
План за II тримесечие на 2019 г. (април-юни)
 Отчет за участието на сътрудници на Отдела в XVII конгрес на БАМ;
 Презентация, посветена на приложението на електронната микроскопия във
вирусологичната практика и наука. Докладва: доц. Евелина Шикова
 Информация за резултатите от проведената външна оценка на качеството на
вирусологичните лаборатории в страната.
План за III тримесечие на 2019 г. (юли-септември)
 Обобшена характеристика на грипен сезон 2018-2019 г. Докладва: проф. д-р
Нели Корсун.

 Обсъждане на противоепидемичната, референтно-диагностичната
лечебната дейност в националните референтни лаборатории на Отдела;

и

План за IV тримесечие на 2019 г. (октомври-декември)
 Обсъждане на резултатите от завършващите през 2019 г. научни проекти;
 Обсъждане на междинни резултати от текущите научни проекти;
 Обсъждане на резултатите от дейности по международни или национални
програми;
 Информация за резултатите от проведената външна оценка на качеството на
вирусологичните лаборатории в страната.
 Обсъждане и приемане на отчетите на плановете за обучение на
сътрудниците от отдела;
 Обсъждане и приемане на атестационните карти и годишните отчети на
лабораториите в Отдела;
 Обсъждане и приемане на годишния отчет на Отдела.

Изготвил:
Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб,
зав. отдел “Вирусология” на НЦЗПБ

