
ОЦЕНКИ ОТ ДИСЦИПЛИНИ , ФОРМИРАЩИ  СРЕДЕН УСПЕХ  ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 

УЧ.2022/23г. 

 

І курс 

Зимен семестър на уч.2022/23 г. - мед.етика и цитология 

 

ІІ курс 

Летен семестър на уч.2021/22г. – биология, физика, мед.химия и лат.език 

Зимен семестър на уч.2022/23 г. – биофизика, мед.психология и МБС 

 

ІІІ курс 

Летен семестър на уч.2021/22 г.– анатомия, биохимия, физиология и соц.медицина 

Зимен семестър на уч.2022/23 г. – мед.генетика 

   

   

 

ІV курс                                                                                 

1 – 13 група 

Летен семестър на ІІІ курс: 

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, микробиология 

Зимен семестър на ІV курс до 20.03.2023г.: 

Неврология, хигиена, клинична патология, офталмология и обща медицина 

 

14-26 група 

Летен семестър на ІІІ курс: 

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, микробиология 

Зимен семестър на ІV курс до 20.03.2023г.: 

 Хигиена, клинична патология, оториноларингология, неврология, обща медицина и 

офталмология 

 



 

V курс 

1-8 група 

Летен семестър на ІV курс от 17.03.2022 г: 

Обща и клинична патология, образна диагностика, нуклеарна медицина 

Зимен семестър на V курс до 01.03.2023 г.: 

Вътрешни болести, хирургия и АГ 

 

9-12 група 

Летен семестър на ІV курс от 17.03.2022г: 

Неврология, образна диагностика, нуклеарна медицина, обща и клинична патология, 

офталмология и УНГ 

Зимен семестър на V курс до 01.03.2023 г.: 

Вътрешни болести, хирургия и АГ 

 

13-16 група 

Летен семестър на ІV курс от 17,.03.2022 г: 

Неврология, образна диагностика, нуклеарна медицина, обща и клинична патология, 

офталмология и УНГ 

Зимен семестър на V курс до 01.03.2023 г.: 

АГ, педиатрия, ортопедия и травматология и дерматология  

 

17-24 група 

Летен семестър на ІV курс от17.03.2022 г: 

Обща и клинична патология 

Зимен семестър на V курс до 01.03.2023 г.: 

АГ, педиатрия, ортопедия и травматология и дерматология  

 

 

 

 



                 VI курс 

 

1-11 гр  

Летен семестър на V курс от 10 .03.2022 г. 

Летен семестър на V курс – педиатрия, ортопедия и травматология, дерматология,  кл. 

Лаборатория, кл. Имунология, неврохирургия, кл. Фармакология. 

Зимен семестър на VІ курс – психиатрия, урология, съдебна медицина, физиотерапия, 

анестезиология, Епидемиология и инф.б-ти. 

12-23 гр 

Летен семестър на V курс от 10 .03.2022 г 

Летен семестър на V курс – клинична лаборатория, кл. Имунология, неврохирургия, кл. 

Фармакология, вътрещни бол., хирургия. 

Зимен семестър на VІ курс – психиатрия, урология, съдебна медицина, физиотерапия, 

анестезиология, Епидемиология и инф.б-ти. 

 


