
 

Учебна 2021/ 2022 година  
 

График на учебния процес за студентите в редовна форма на обучение 
в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, 

„бакалавър“ и „магистър“  
 
 I. Зимен семестър 
 

Редовно обучение Свободни 
от учебни занятия дни 

Редовна изпитна 
сесия 

Поправителна 
изпитна сесия 

13.09. - 24.12.2021г. 
15 учебни седмици 

13.09.2021г. 
22.09.2021г.   

01.10.2021г.; 01.11.2021г. 
 08.12.2021г. 

24.12. и 25.12.2021г. 
27.12.2021г. - 02.01.2022г. 

 
03.01. - 31.01.2022г. 

 
07.02. - 11.02.2022г. 

 
II. Летен семестър 
 

Редовно обучение Свободни 
от учебни занятия дни 

Редовна изпитна 
сесия 

Поправителна  
изпитна сесия 

 
14.02. - 27.05.2022г.   
15 учебни седмици 

  

03.03.2022г. 
22.04. - 25.04.2022г. 
01.05. и 06.05.2022г. 

24.05.2022г. 

01.06. - 08.07.2022г. 
 

11.07. - 22.07.2022г. 
 

  
            Особености: 
 

Редовна изпитна сесия за студенти II курс, специалност „Фармация“ - 13.06. - 18.07.2022г.; 
Поправителна изпитна сесия за студенти II и III курс, специалност „Фармация“ - 22.07 -29.07.2022г. 
 
Редовна изпитна сесия за студенти IV курс, специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ 
26.04. - 04.05.2022г.;   
Поправителна изпитна сесия за студенти IV курс, специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС 
„Бакалавър“ - 05.05. - 10.05.2022г.;   
Ликвидационна изпитна сесия за студенти IV курс, специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС 
„Бакалавър“ - 11.05. - 15.05.2022г.   
 
Редовна изпитна сесия за студенти IV курс, специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“  - 08.03. - 
15.03.2022г.;   
Поправителна изпитна сесия за студенти IV курс, специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“ - 
16.03. - 21.03.2022г.; 
Ликвидационна изпитна сесия за студенти IV курс, специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“ - 
22.03. - 25.03.2022 г. 
 
 
 
 



 
 III. Учебна практика 
 

За студенти 
с положени изпити 

11.07. - 09.08.2022г. -          30 календарни дни за специалностите     
                                          „Медицина“ и „Дентална медицина“ 

 

 11.07. - 10.08.2022г. –         31 календарни дни за специалност   
                                                  „Рехабилитатор“ 
 

12 дни по ботаника и фармакогнозия за специалност „Фармация“ 
 

11.07. – 22.07.2022г. –        12 календарни дни за специалностите 
                             „Медицински козметик“ и „Медицински оптик“ 
 

За студенти с изпити  
на поправителна сесия 

 

26.07. - 24.08.2022г. -         30 календарни дни за специалностите  
                                                „Медицина“ и „Дентална медицина“  
 

 26.07. - 25.08.2022г. –        31 календарни дни за специалност   
                                                „Рехабилитатор“ 
 

12 дни по ботаника и фармакогнозия за специалност “Фармация“ 
 

26.07. – 06.08.2022г. –      12 календарни дни за специалностите 
                            „ Медицински козметик“ и „Медицински оптик“                 

За студенти II курс,  
специалност „Фармация“ 30.05. - 04.06.2022г. 

За студенти III курс, 
специалност „Фармация“ 11.07. - 16.07.2022г. 

   
 
 

        IV. Преддипломен стаж 
 

 

„Медицина“ 16.09.2021г. – 14.09.2022г. 

„Дентална медицина“ 13.09.2021г. – 27.05.2022г. 

„Фармация“ 01.03.2022г. - 23.08.2022г. 

„Медицинска сестра“ 06.09.2021г. – 12.06.2022г. 

„Акушерка“ 06.09.2021г. – 12.06.2022г. 

„Здравен мениджмънт“ 
бакалавър 17.05.2022г. – 14.06.2022г. 

„Логопедия“ 28.03.2022г. – 10.06.2022г. 

„Оптометрист“ 14.02.2022г. – 27.05.2022г. 

Всички специалности в 
Медицински колеж 14.02.2022г. – 27.05.2022г. 

  
 

V. Септемврийска поправителна сесия -  01.09. - 11.09.2022г.  


