Кандидат-студентите за специалностите с ОКС „магистър“:
„Здравен мениджмънт“ (след ОКС „бакалавър“ по същата
специалност), „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“,
„Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Управление на здравните
грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и
контрол на общественото здраве“ и „Оптометрист“ подават следните
документи:
1. Комплект документи за кандидатстване (заявление, състезателен
картон и декларация за лични данни) – получават се на място или се
попълват в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване.
2. Оригинал (връща се веднага след приемането на документите) на
лична карта на кандидат-студента. При онлайн кандидатстване не се
изисква сканиран оригинал на личната карта.
3. Оригинал и незаверено фотокопие на диплома за придобита
образователно-квалификационна степен, съобразно изискванията за
специалността, за която кандидатстват, със среден успех от дипломата не
по-нисък от „добър”. Кандидат-студентите, завършили висшето си
образование през учебната 2017/2018 г., могат да представят уверение или
академична справка от съответния ВУЗ, като се задължават
непосредствено след издаването на дипломата да я представят в МУВарна. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на дипломата от
двете страни или уверение/академична справка.
4. Документ за платена такса по сметката на МУ-Варна за участие в
кандидатстудентската кампания и класиране по документи или за участие
в конкурсен изпит есе (само за специалността „Управление на здравните
грижи“ ОКС „магистър“). При онлайн кандидатстване – сканиран
документ за платена такса или директно заплащане на таксата след
попълването на регистрационната форма чрез системата за електронни
плащания. Вижте размерът на таксите тук.
5. Декларация по чл. 91, ал. 7, т. 2 от Закона за висшето образование,
че не са се обучавали и към момента не се обучават в същата или в повисока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно
заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата (попълва
се в състезателния картон или в регистрационната форма за избралите
онлайн кандидатстване). Подава се само от кандидатите за обучение на
място, за което са осигурени средства за издръжка от трансфери от
държавния бюджет.
6. Други документи (в случай, че се изискват такива) – акт за
раждане; удостоверение за наследници; смъртен акт; решение от ТЕЛК;
документ за идентичност на имената и др. (оригинали и незаверени
фотокопия или сканирани оригинали при онлайн кандидатстване).

