
Искате ли да получите качествено
медицинско образование?

ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ!

Искате ли да учите
в модерен университет?

Ще ви разкажем и покажем интересни,
любопитни и неподозирани неща…

ДЕН  НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
 във

 Филиал Велико Търново

ДЕН  НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
 във

 Филиал Велико Търново

ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ!

КАК се кандидатства?
С полагане на изпит тест по биология, включващ въпроси от 
учебния материал от 8, 9 и 10 клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. 
Конспект ще намерите в Справочника за прием на студенти за учебната 
2017-2018 година. 
Учебно помагало: Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит 
по биология, МУ-Варна, 2017г.

КАК се подават документи за кандидатстване?
-  Чрез сайта на МУ–Варна www.mu-varna.bg.
- Ако кандидатствате само за Филиал Велико Търново за специалностите 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – във Филиал Велико Търново.
-  Ако кандидатствате и за други специалности и филиали трябва да подадете  
документи  в Медицински университет - Варна, ул. "Марин Дринов" №55

КОГА трябва да подадете документи за кандидатстване?
От 12.06.2017 г. до 26.06.2017 г. (без неделя) и от 11.07.2017 г. до 
15.07.2017 г.

КОГА е подготвителният курс? 
Подготвителният курс по Биология ще се проведе на 16 и 17.07.2017 г. от 
09.00 ч. в сградата на Филиал Велико Търново. Необходимо е предварително 
записване.

КОГА е изпитът?
На 18.07.2017година - Тест по биология.

КЪДЕ се провежда изпитът?
Ако кандидатствате само за Филиал Велико Търново за специалностите 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – в град Велико Търново, ул. „Михаил 
Кефалов“ 2.
Ако кандидатствате и за други специалности и филиали – изпитът се 
провежда в град Варна. Следете сайта на Медицински университет – Варна 
за подробности: www.mu-varna.bg

ОТКЪДЕ може да закупите Справочник за прием на студенти?
- На място във Филиала на МУ - Варна в гр. Велико Търново, ул. Михаил 
Кефалов № 2

- Гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски"№ 21, Книжарница "Авеста - 
Демир Иванов"

- Онлайн на адрес: http://press.mu-varna.bg/ 

За контакти:
гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ №2,  Хуманитарна 
гимназия 
тел: 062/ 69 00 23 и 062/69 00 24
GSM: 0889 90 99 87



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 
години и се провежда по учебен план и програми, 
отговарящи на единните държавни изисквания за 
специалността и на европейските стандарти.Студентите 
изучават теоретични и практически основи на сестринските 
грижи, медико-биологични, клинични дисциплини и 
хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, 
социология, здравно законодателство и др. Завършилите 
с п е ц и а л н о с т т а  п р и д о б и в а т  о б р а з о в а т е л н о -
квалификационната степен „бакалавър" и могат да 
практикуват в условията на болничната и извънболничната 
помощ – самостоятелно или в екип. Те намират успешна 
реализация в страната и чужбина. 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 
години. Студентите от тази специалност се обучават по 
учебен план, стриктно изпълняващ единните държавни 
изисквания, по програми, включващи общомедицински, 
клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната 
задача на обучението е формирането на знания, навици и 
умения в областта на първичната профилактика, общите и 
специални акушерски грижи за бременни, раждащи, 
родилки, грижи за новородените и за жените с 
гинекологични заболявания, семейното планиране и др. 
Завършилите акушерки придобиват образователно-
квалификационната степен „бакалавър" и могат да работят в 
държавни, общински и частни лечебни заведения. 

АКУШЕРКААКУШЕРКА

Ден на отворени врати, 22 март 2017 г.
 

ПРОГРАМА

10.00-10.30ч. Представяне на Филиала на Медицински университет – 
Варна в град Велико Търново.

10:30-11:30ч. Един ден с мама и татко във Филиал Велико Търново, с 
участието на деца от ЦДГ „Соня“. 

11.15-12.30ч. Демонстрация на медицински процедури -  изследване 
за кръвна захар и кръвно налягане, консултации свързани с  грижите 
за новороденото дете.

10.30-13.00ч.   „Снимай се с бяла престилка“ –  фотосесия за всички, 
които искат да се видят като бъдещи медицински специалисти.

13.30-15.00ч.  Лекция „Влиянието на раждането върху последващия 
живот на индивида“ - доц. Диана Димирова, Директор на Филиал 
Велико Търново. 
По време на дните на отворени врати ще може да закупите Справочник 
за прием на студенти и други издания на Медицински университет – 
Варна, които може да заплатите чрез ПОС терминал с банкова карта.

12 май 2017 г.
Майски бал на здравето  

Ден на отворени врати, 22 март 2017 г.
 

ПРОГРАМА

 Очакваме ви!


