
 
На вниманието на студентите от 4-и и 5-и курс, специалност „Медицина“, 
които не са провели летни практики след шести или осми семестър 
 

 

Уважаеми студенти, 

С прието от АС (13.07.2020г.) изменение в чл.127, ал.2 на Правилника за учебната 
дейност на МУ-Варна се допусна записване на студентите в по-горен курс без проведена 
лятна практика поради въведени противоепидемични мерки, с които се 
ограничава/забранява възможността за посещения на външни лица в лечебни 
заведения за болнична помощ.  

Чл.127, ал.2 не отменя задължението на студентите да проведат предвидените по 
учебен план летни практики. Съгласно същия член „практиката се провежда при 
отпадане на основанието за непровеждане в срок, определен от ръководителя на 
основното звено“. 

В тази връзка Ви информирам, че на студентите, които НЕ са провели летните си 
практики след шести или осми семестър под формата на доброволчество през лятото 
на 2020 г. или компенсаторно в хода учебната 2020/2021 г. се предоставят следните 
алтернативи. 

За студентите от 4-и курс, които не са провели лятна практика след шести семестър: 

Вариант 1. Да проведат лятна практика през лятото на 2021 г. (след осми семестър) с 
продължителност 240 часа (вместо 150) чрез удължено дневно работно време и съботни 
и неделни дежурства. Отработването на 240 часа ще се признае за отработени две летни 
практики – след шести и осми семестър. 

Вариант 2. Да отработят 90 часа от пропуснатата лятна практика след шести семестър в 
хода на учебната 2021/2022 г. Отработването може да стане под формата на съботни и 
неделни дежурства, и като компактно групирани дни през зимната ваканция на уч. 
2021/2022 г. В този случай (Вариант 2) студентите могат да отработят пропуснатия стаж 
само в университетска болнична база на МУ-Варна. 

 

В срок до 05.07.2021 студентите от 4-и курс, които не са провели лятна практика след 
шести семестър, трябва да подадат в Деканата по медицина (чрез системата 
Webstudent) заявление до Декана, в което да заявят предпочитания вариант за 
компенсиране на пропуснатата лятна практика. 

Компенсаторно проведената лятна практика се удостоверява с попълнен и заверен 
Дневник за лятна практика след шести семестър. 



За студентите от 5-и курс, които не са провели лятна практика след осми семестър: 

В рамките на преддипломните стажове по Вътрешни болести и по Хирургически болести 
студентите, които не са провели лятна практика след осми семестър, следва да отработят 
допълнително 45 часа по Вътрешни болести и 45 часа по Хирургически болести. 
Отработването може да стане чрез удължено дневно работно време и съботни и 
неделни дежурства. 

Компенсаторно проведената лятна практика се удостоверява с попълнен и заверен 
Дневник за лятна практика след осми семестър.  

 

 

 

 


