
 

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ  ЗЗАА  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ    

ННАА  ППРРЕЕДДДДИИППЛЛООММННИИ  ССТТААЖЖООВВЕЕ  ИИ  УУЧЧЕЕББННИИ  ППРРААККТТИИККИИ    
 

Програмният съвет взема решение относно периода за провеждане на 
стажа, неговата продължителност и срокове за отчитане. 

Учебните практики се провеждат в период съгласно учебния план на 

съответната специалност. 

Преддипломният стаж на студентите в МУ-Варна, се провежда 
съгласно учебния план на съответната специалност пo тематична програма, 

в която се определят правилата за неговото провеждане, както и за 
организационното и методичното му осигуряване и тематичното 

съдържание. Регламентират се минимално-изискуемият норматив за 
извършени практически дейности на студента. Програмният съвет 

утвърждава програма за държавния стаж. 

Преддипломният стаж/учебната практика по учебен план на 
специалността са задължителни за всички студенти. 

Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока 
практическа професионална подготовка в областта на изучаваната 
специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването 

практически знания и умения и да подготви студентите за самостоятелно 
решаване на организационни, профилактични, здравно-образователни и 

други професионални задачи. 

Председателите на програмните съвети контролират цялостната 
работа по организацията и провеждането на преддипломния стаж по 

дисциплини и бази. 

Дейността на стажантите се ръководи от ръководители с доказан 
професионален опит, отговарящи на изискванията на нормативните 

документи (ЕДИ за регулираните специалности) .  

В обучението на студентите от някои специалности като напр. 

“Медицинска сестра”, “Акушерка”, „Опазване и контрол на общественото 
здраве”, “Управление на здравните грижи”, “Логопедия” се включват и 
наставници от учебно-практическите бази, определени от ръководителя на 

стажа, титуляр в преподаването по дисциплината. 



Курсовият ръководител изготвя график за провеждане на стажа, 

съгласуван с отговорниците на студентите, ръководителите на Катедри и 
Учебни сектори (УС) в МУ-Варна.   

Готовият график се изпраща в Деканата на ФОЗ за обявяване на 
сайта на МУ-Варна. 

За провеждане на преддипломния стаж студентите получават личен 

стажантски картон (Книжка на стажанта), в които се отразява стажът, 
придобитите практически умения и оценката от преддипломния стаж или 

държавните изпити. 

Курсовият ръководител връчва книжките за провеждане на 
преддипломния или държавен стаж на студентите, прави разяснения за 

задачите, които трябва да бъдат изпълнени и посочва реда за 
документиране на усвоените компетенции и отговорности. 

Базите за провеждане на преддипломния стаж на студентите са 

публични и частни здравни, лечебни и социални заведения, отговарящи на 
нормативните изисквания за съответната специалност и одобрени от 

съответния Факултетен съвет/ Съвет на колежа. 

Не се допуска провеждане на преддипломен стаж по две дисциплини 
едновременно. 

По време на преддипломния стаж студентите имат осигурени от 

ръководството на съответното звено условия на труд, почивка, лични и 
колективни предпазни и други средства във връзка с охраната на труда; 

По време на преддипломния стаж студентите са длъжни: 

1. Да спазват изискванията на законовата уредба, вътрешните актове на 

университета и наредбите за вътрешния ред на базите за провеждане 
на стажа; 

2. Да спазват определеното работно време на съответната база, в която 
са разпределени; 

3. Да отработват предвидените по учебна програма задължителни 

изисквания за практически умения, отразени в книжката на стажанта 
и да получат съответните заверка за това от ръководителя на стажа 

по всяка дисциплина; 

4. Да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да 
изпълняват програмата, отразена в “Книжка на стажанта”, която 

представят при явяване на държавен изпит. 

Програмният съвет гласува актуализации в конкретните дейности и 
компетенции. 



Преди стартиране на стажа (най-малко 10 дни) се определят 

Ръководители и Наставници на стажа и конкретните бази за провеждане на 
стажа.  

Графикът на предстоящия държавен стаж се изготвя и оповестява, най-
малко 10 дни преди старта му. Информирането на студенти и 
преподаватели се осъществява чрез уеб-сайта, софтуерните приложения на 

МУ-Варна за планиране, студентски статус и електронно обучение 
Blackboard. 

 

 


