НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“ В
БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Началото на учебната 2018/2019г. е 17.09.2018г.
Съгласно Правилника за учебната дейност на МУ “Проф. д-р П.Стоянов“-Варна,
чл.90, ал.1, т.1 и т.2 записването на студентите за преминаване в следващ семестър на
обучение се извършва както следва:
- за студенти с всички положени изпити- до две седмици от началото на семестъра;
- за студенти с изпити на удължена или ликвидационна сесия - до две седмици след
приключването на съответната сесия.
При записването си студентите представят в Деканата:
- платежен документ за внесена такса за обучение;
- документи за записване по образец, закупени от университетската книжарница
/попълнен именник, подпечатан от библиотеката, че студентът не дължи книги,
декларация за здравно осигуряване, декларация за верността на данните и други
декларации във връзка със Закона за защита на личните данни/;
- студентска книжка;
- само за студентите от трети и четвърти курс – „Дневник за учебна практика“,
попълнен и разписан от ръководителя на стажа.
Студентите от пети за шести курс ще бъдат разпределяни в осемте стажантски
групи на датите 3 и 4 септември 2018г. като задължително е да са положили всички
семестриални изпити по учебен план. Съгласно чл. 67, ал.2 и ал.3 от Правилника за
учебната дейност на университета, стажант-лекарите внасят годишната такса за
обучение с еднократна вноска в началото на учебната година или на две равни вноски
съответно от 30 август до 15 септември 2018г. и от 01 февруари до 15 февруари 2019г.
Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно
обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.
Банкова сметка на Медицински университет - Варна
Банка ДСК-ЕАД-КЛОН ВАРНА
BIC:STSABGSF
IBAN: BG 24STSA93003100040700 - в лева

Такси за обучение по специалност „Медицина“ през уч.2018/2019г.
Курс / Годишна
такса
І-ви курс
ІІ-ри курс
ІІІ-ти курс
ІV-ти курс
V-ти курс
VІ-ти курс

Държавна поръчка

Платено обучение

1200 лв.
1200 лв.
900 лв.
900 лв.
900 лв.
900 лв.

7090,50 лв.
7090,50 лв.
6790,50 лв.
6790,50 лв.
6790,50 лв.
6790,50 лв.

Чуждестранни
граждани **
7000 евро
7000 евро
7000 евро
7000 евро
7000 евро
7000 евро

*посочените курсове са действащи през уч.2018/2019г.
** таксите се заплащат по левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в
евро по фиксирания курс на еврото към българския лев
Записването до 15.09.2018г. ще се извършва във Факултета по фармация на бул. „Цар
Освободител“ 84, ет. 2, библиотека, а след 15.09.2018г. на ул. „Марин Дринов“ 55, ет.4,
стая 406.
Работно време: 8,30-12,00ч. и 13,00-17,00ч.
Повече информация може да получите на телефон: 052/ 677009.

