
На вниманието на студентите от 3-ти и 4-ти курс 

на специалност „Медицина“ 

 

Уважаеми студенти, 

На свое заседание на 13.07.2020 г. Академичния съвет на МУ-Варна обсъди 

затрудненията в провеждането на задължителни летни практики и стажове, породени 

от извънредната епидемична обстановка и разпоредените с министерски заповеди 

противоепидемични мерки. 

Вземайки предвид обективните обстоятелства, на основание чл.30, ал.1, т.14 от Закона 

за висшето образование, чл.1, ал.3 от Правилника за учебната дейност на МУ-Варна 

Академичният съвет прие следните изменения и допълнения в Правилника за учебната 

дейност на МУ-Варна: 

§1. Чл.127, ал.2 се изменя така: 

„Студент, който няма заверена практика и не е представил в деканата/учебната 

канцелария на колежа Дневник за заверена практика, не може да се запише в по-горен 

курс. Изключение се допуска с разрешение на ръководителя на основното звено въз 

основа на заявление от студента поради болест, бременност, за майки с деца до 6-

годишна възраст, както и при въведени противоепидемични мерки, с които се 

ограничава/забранява възможността за посещения на външни лица в лечебни 

заведения за болнична помощ. В случаите по предходното изречение практиката се 

провежда при отпадане на основанието за непровеждане в срок, определен от 

ръководителя на основното звено.“ 

Във връзка с приетото решение давам следните указания: 

1. Студентите от 3-ти и 4-ти курс на Факултета по медицина на МУ-Варна могат да 

провеждат летни практики (след шести или осми семестър) на територията на 

университетските болнични бази на МУ-Варна през лятото на 2020 г., само след 

подадено заявление за работа като доброволци. 

2. Заявление за работа като доброволец може да се изтегли от: 

 сайта на МУ – Варна на адрес http://mu-varna.bg/BG ; СТУДЕНТИ -> УЧЕБНА 

ИНФОРМАЦИЯ -> ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА -> ЛЕТНИ СТАЖОВЕ; 

 Платформата „BLACKBOARD“ ; 

 Facebook групите на III-ти и IV-ти курс; 

 

3. Подписаните заявленията се подават в Деканата по медицина по електронен път 

чрез Webstudent или на e-mail: dekanat_medicina@abv.bg  с прикачен ПОДПИСАН 

формуляр във формат PDF, JPG, TIF или PNG.  

Срокът за подаване на заявленията е до 20.07.2020 г. включително. 

http://mu-varna.bg/BG
mailto:dekanat_medicina@abv.bg


4. Процедурата за електронно разпределение по групи за провеждане на летните 

практики под формата на доброволчество на територията на университетските 

болнични бази на МУ-Варна ще се проведе на 22.07.2020 г. 

5. Начален срок на периода за работата като доброволец, зачитана за проведена лятна 

учебна практика след шести или осми семестър – 27.07.2020 г. 

6. Студентите от 3-ти и 4-ти курс, подали заявления за провеждането на летните си 

практики в акредитирани за практическо обучение на студенти по медицина болнични 

бази в страната, могат да проведат в тях летните си практики по утвърдения график 

след подаване на  допълнително заявление за работа като доброволци. Заявление за 

работа като доброволец може да се изтегли от: 

 сайта на МУ – Варна на адрес http://mu-varna.bg/BG ; СТУДЕНТИ -> УЧЕБНА 

ИНФОРМАЦИЯ -> ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА -> ЛЕТНИ СТАЖОВЕ; 

 Платформата „BLACKBOARD“ ; 

 Facebook групите на III –ти и IV-ти курс. 

Подписаните заявленията се подават в Деканата по медицина по електронен път чрез 

Webstudent или на e-mail: dekanat_medicina@abv.bg  с прикачен ПОДПИСАН формуляр 

във формат PDF, JPG, TIF или PNG.  

Срокът за подаване на заявленията е до 20.07.2020 г. включително. 

7. За студентите от 3-ти и 4-ти курс, които НЕ желаят да провеждат летните си практики 

под формата на доброволчество ще бъде създадена организация за провеждане на 

практики след началото на учебната 2020/2021 г. в съответствие с изменения Чл.127, 

ал.2 след отмяна на извънредната епидемична обстановка и на разпоредените 

противоепидемични мерки. 

8. Студентите от българоезично обучение (обучавани по ПМС 103/1993 г.), които са 

подали заявление за провеждане на лятна практика в чужбина/родните страни, могат 

да започнат летните си практики по утвърдения график, ако съответните болнични 

заведения са дали съгласие. 

 

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. 

Декан на Факултета по медицина 
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