
 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ  

ЗА НАУЧНА РАБОТА 

 

Правото на студентите от Медицински университет – Варна /МУ – Варна/ 
да участват в разработването на научни задачи и проекти е регламентирано в 

чл.189 (6) от Правилника за учебната дейност в Медицински университет – 
Варна и се насърчава от ръководството на университета. 
 

За подбор на студенти от МУ - Варна за участие в изследователски 
проекти или научно-изследователска дейност се преминава през следните 

етапи: 
1. Публикува се обява в сайта на МУ-Варна за предстоящия подбор; 

2. Определя се срок за подаване на документи; 
3. Обявяват се посочените по-долу критерии за подбор; 

4. Насрочва се дата за събеседване; 
5. Определя се комисия от преподаватели, която да проведе селекцията. 

При необходимост в комисията се включва  експерт за оценка на 
езиковата компетентност. 

 
Студентите трябва да отговарят на следните критерии за подбор: 

 Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра от 
следването. Предимство имат студенти с общ успех от следването 

“отличен” и “мн. добър”;  

 Да показват интерес към научна работа и към систематизирането и 

обобщаването на научна информация; 

 Да работят свободно с научни бази данни, в това число web of science, 
scopus, pubmed, medline или да показват интерес да бъдат научени да ги 

ползват регулярно и склонност да ги приемат за достоверни; 

 Да имат изявени научни търсения, като са показали заинтересованост 

по време на учебния процес чрез участие в дискусии, активно 

изпълнение на поставени задачи, посещение на избираеми и 
факултативни дисциплини, включване в научни събития, организирани 
от катедрата - като презентатори и организатори; 

 Да притежават компютърна грамотност и да са склонни да работят за 

усъвършенстването й; 

 Да са комуникативни; 



 Да имат желание за кариерно израстване в областта на научните си 

интереси или да търсят тяхното приложение в медицинската практика;  

 Приоритет се дава на студенти, които имат вече опит с доброволческа 

работа, доказала организационните им умения и способността им да се 

вграждат безпроблемно в екип и да не създават конфликтни стуации; 

 Да владеят необходимото ниво на английски език; втори чужд език е 

предимство; 

 Приоритет се дава в случаите, когато интересът на студента е близък до 

научните интереси на членове на катедрата и това би могло да доведе 

до разработването на нови учебни материали, курсове СИД, СДО или е 
свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество. 

 

 По преценка на катедрите на Факултета по обществено здравеопазване 
могат да бъдат включени и допълнителни специфични критерии.   


