
Пълна информация закандидатстудентската 
кампания в МУ- Варна, Филиал гр. Сливен, 

можете да откриете на сайта на университета:

 http://www.mu-varna.bg

ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ

Условия за кандидатстване
Желаещите да се обучават за медицинска сестра или акушерка 
трябва:

- Да са  завършили средно образование, 

даващо им право да продължават обучението си във висши 

учебни заведения.

- Да имат оценки по биология, български език и литература в 

дипломата си или да представят официален документ за 

взети приравнителни изпити по тези предмети.

 жени или мъже, 

 Филиалът на Медицински университет - Варна в гр. Сливен беше 
открит в началото на тази година с решение на Народното събрание  
от 30 януари.  С обучение по специалностите от регулираните 
професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“  филиалът ще 
отговори на все по-нарастващата нуждата от здравни 
професионалисти в страната.  Формата на обучението по 
професиите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ е редовна, а 
образователно квалификационната степен е бакалавър.

МУ-Варна, Филиал гр. Сливен, Учебен отдел - 0889/800305

МУ-Варна, Учебен отдел – 052/677015, 677014, 677013

www.mu-varna.bg

КОНТАКТИ:

гр.Сливен

Кандидатстудентска кампания за учебната 2013-2014

за специалностите
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и АКУШЕРКА



Основната задача на обучението по специалност Акушерка е 
формирането на знания, навици и умения в областта на 
първичната профилактика, общите и специални акушерски 
грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и 
за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и 
др.

Обучението е с продължителност 4 години и се провежда по 
съвременен учебен план, включващ общомедицински, 
клинични, специални и хуманитарни дисциплини. 

Завършилите акушерки придобиват образователно-
квалификационната степен „бакалавър“ и могат да работят в 
държавните, общинските и частни здравни заведения. 

Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, 
медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни 
дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здрав-
но законодателство и др. 

Обучението е с продължителност 4 години по съвременен 
учебен план и програми, отговарящи на европейските и светов-
ни стандарти. 

Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационната степен „бакалавър“ и могат да практикуват 
при условията на болничната помощ и в извънстационарните 
заведения самостоятелно или в екип. Те намират успешна 
реализация в страната и чужбина.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

АКУШЕРКА Документи за кандидатстване

Какви?

Къде се подават?

До кога?

o Диплома за завършено средно образование – оригиналът 
се връща на кандидат-студента веднага след приемането на 
документите и незаверено фотокопие от дипломата. 

o Молба-образец 
o Състезателен картон 
o Декларация, че кандидатът е информиран за 

заболяванията, за които МУ-Варна не осигурява специални 
условия за обучение или не предлага обучение (попълва се в 
състезателния картон). 

o Декларация, че кандидатът не се е обучавал и не се 
обучава в момента в същата или в по-висока образователно-
квалификационна степен в друго висше учебно заведение или 
в МУ-Варна, по държавна поръчка (попълва се в състезателния 
картон). 

o Документ за платена такса за участие в конкурсния 
изпит – на стойност 45 лв., внесена по банковата сметка на   
МУ-Варна: 

o

     Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна, Адрес: ул. Марин Дринов №55

o Бюрата на „Център за кандидатстудентска подготовка 

и информация“ - във всички областни градове в страната. 

Виж на: http://ckpi-bg.com/

От 12.06.2013 г. до 27.06.2013 г. (без събота)
От 09.07.2013 г. до 12.07.2013 г. (без събота)

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна BIC: STSABGSF
                         IBAN: BG24STSA93003100040700

Във Филиал Сливен в  РИО ет.2 зала 210, бул." Братя 

Миладинови" №18.

o

Изпити

Конкурсният  включва 30 въпроса и е с 
продължителност 3 часа. 

Изпитът ще се проведе на  - по едно и също време както 
във Филиал Сливен, така и в Медицинския университет във Варна. Ако 
кандидатът има желание да се обучава само във Филиал Сливен, може 
да се яви там. Ако иска да кандидатства и за други специалности, 
предлагани в МУ – Варна, трябва да положи изпита във Варна.

Максималният бал е 24.00. Балът за класиране по специалностите се 
образува от:

- сбора на оценките по биология и български език и литература 
от дипломата за средно образование и 

- удвоената оценка от конкурсния изпит-тест по биология

Медицински университет – Варна ще организира кандидатстудентски 
курс по биология. 

изпит-тест по биология

 17 юли 2013 г.

Балообразуване

Подготвителни курсове

Такси
Очакваните такси за обучение по държавна поръчка през 
учебната 2013-2014 година за специалностите медицинска 
сестра и акушерка са 800 лв. на година. За кандидати с двойно 
гражданство и платено обучение ще бъде изнесена допълнителна 
информация.


	Page 1
	Page 2

