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Искате ли да получите качествено
медицинско образование?

Искате ли да учите
в модерен университет?

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 
ФИЛИАЛ СЛИВЕН към МУ - Варна , 
Ул. „Ген. Столетов“ № 30, 
тел. 0889 80 03 05 

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТЪТ?
Ако кандидатствате само за Филиал Сливен за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – в град Сливен.
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 СЕ ЗАКУПУВА СПРАВОЧНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ?
- гр. Сливен, ул. Йордан Кювлиев № 21, книжарница „Кохинор“
- Онлайн на адрес: http://press.mu-varna.bg/



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 специалността придобиват 
образователно-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. 

АКУШЕРКА
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.

- Ще имате възможност да се срещнете със студенти и преподаватели, които ще ви покажат интересни медицински
манитулации върху специални макети
- Ще видите модерните електронни интерактивни системи за обучение 
- Ще се запознаете с работата на медицинската сестра и акушерката

Ще се радваме да ви посрещнем като наши студенти и да ви подготвим за вашата професия! 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 23 -24 МАРТ 2018 Г.  /10:00-15:00 Ч./

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 2018-2019 година.
Учебно помагало: Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология, МУ-Варна, 2018г.
 
КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?
- Чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg.
- Ако кандидатствате само за Филиал Сливен за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – във Филиал Сливен.
- Ако кандидатствате и за други специалности и филиали трябва да подадете документи в Медицински университет – Варна, ул. 
"Марин Дринов" №55

КОГА СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?
От 08.06.2018 г. до 25.06.2018 г. (без неделя) при подаване в МУ-Варна и Филиал Сливен, онлайн (без почивен ден) 
и от 09.07.2018 г. до 13.07.2018 г. (без почивен ден) 

KОГА Е ПОДГОТВИТЕЛНИЯТ КУРС? 
Подготвителният курс по Биология ще се проведе на 23 - 24. 06. 2018г. от 09:00 ч. в град Сливен. 
Необходимо е предварително записване във Филиал Сливен и платена такса по банков път.

КОГА Е ИЗПИТЪТ?
На 18.07.2018 г. - Тест по биология.

ПРЕЗ 2018 Г.  ФИЛИАЛ СЛИВЕН ПРАЗНУВА 5 Г. ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ!


