УКАЗАНИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ“ – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
1. Kандидатстудентските изпити в Медицински университет – Варна ще се проведат
при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на
Министъра на здравеопазването.
2. Допускането на кандидат-студентите в сградите и настаняването им в изпитните
зали се осъществява при спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 метра,
в часовия интервал между 7.30 и 8.30 часа (за изпитите на 29.06., 06.07. и
16.07.2020 г.; за всички останали изпити - в часовия интервал между 8.00 и 8.30 ч.).
Родители и придружители на кандидатите не се допускат в двора на сградите.
3. Кандидат-студентите са длъжни да заемат местата си в определените им изпитни
зали най-късно до 8.30 часа.
4. Влизането в сградата и настаняването на кандидатите в изпитните зали става след
задължителна дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска на лицето.
Допустимо е носенето на защитни ръкавици и шлем.
5. В някои от сградите ще бъдат използвани различни входове за влизане на
кандидатите. В тези случаи, след влизане в двора, кандидат-студентите ще бъдат
индивидуално насочвани към съответния вход от организаторите на изпита.
Кандидатите ще могат да се ориентират и по поставените за целта указателни табели
с номерация на всеки вход.
6. Кандидат-студентите представят на длъжностното лице на входната врата на
сградата документ с входящия си номер и документ за самоличност. При влизане
в залата проверката се повтаря. Кандидатът може да бъде допуснат до изпита и без
документ с входящ номер, ако носи документ за самоличност и фигурира в списъка
на залата.
7. Кандидатът изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни
устройства (мобилни телефони, smart-часовници и други електронни средства).
Поставя ги в прозрачен плик заедно с личната си карта и документа с входящ номер
и го оставя на обособено за целта място в изпитната зала.

8. Всеки кандидат поставя в прозрачен плик личните си вещи (дреха и/или чанта),
който поставя на свободното място до себе си.
9. При заемане на местата в залата кандидат-студентите се разпределят при спазване
на необходимата физическа дистанция един от друг – най-малко от 1,5 метра.
10. Не се разрешава напускане на залата след започване на изпита - за конкурсните
изпити с продължителност от четири часа – до края на първия час, а за всички
останали изпити – до изтичане на първите тридесет минути.
11. Кандидат-студентите могат да внесат в залата и да използват в писмените си работи
само химикал със син цвят на мастилото.
12. Председателите на изпитните зали запознават кандидатите със специфичните
указания за съответния изпит. Указания за попълване на тестовата комбинация се
раздават на всеки кандидат-студент преди започване на изпита.

Пожелаваме успех на кандидатите!

