НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В І-ВИ КУРС

 комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта,
декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените
документи по чл. 313 от НК и един брой именник), които се закупуват на място от
книжарницата в МУ-Варна;
 диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие);
 лична карта (оригинал и незаверено фотокопие);
 медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или
удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене;
 Четири снимки паспортен формат (35 мм/45 мм);
 Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2017/2018 г.
Таксите за обучение може да видите тук
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Записването за I-ви курс става на място в Медицински университет - Варна, ул.
"Марин Дринов" №55, ет. 2, стая 205. Приемно време: 8:30-12:30 и 13:00-17:00 ч.
Повече информация може да получите на телефон: 052/ 677 – 009

ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В ПО-ГОРЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Началото на учебната 2017/2018г. е 18.09.2017г.
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 началото на учебната година;

 за студенти с изпити на септемврийска поправителна сесия – до две седмици след
приключването на сесията.
При записването си студентите представят в Деканата:
 бордеро от банката за платена такса за обучение – оригинал;
 документи за записване (попълнен именник, подпечатан от библиотеката, че
студентът не дължи книги, декларация за здравно осигуряване), които са закупени
от книжарницата на МУ- Варна;
 лична карта – копие (ако е издаден нов документ през последната година);
 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 стажантските групи на
датите 4 и 5 септември 2017г. 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 18
септември 2017г. и от 01 февруари до 15 февруари 2018г.
Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно
обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.
Новите такси за платено обучение може да видите тук.

