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З А П О В Е Д 

 

№ ЗД-187/30.07.2020 година 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КАТЕДРИ и СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ 

ФАКУЛТЕТ ПРИ МУ-СОФИЯ 

 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с препоръките на Министъра на здравеопазването и компетентните власти, свързани 

с противоепидемичните мерки за овладяване инфекцията COVID-19, в съответствие с решение 

на Академичен съвет протокол 43/28. 05. 2020 г – т. 67 и моя заповед № ЗД-93/15. 05. 2020 

година 

                         

                 Н А Р Е Ж Д А М 

 

ДА СЕ СЪЗДАДЕ СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА: 

I.  ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ 

1.  Определя се поправителна сесия с решение на АС от 28. 05. 2020 година от 31. 08. 2020 

година до 30. 09. 2020 година 

2.  Изпитите на българските студенти да се проведат присъствено в писмена форма по 
предварително обявен график.  Ръководителите катедри по своя преценка могат да включат и 
устна част в изпита.  

3.  С цел спазване на съпътстващите противоепидемични мерки за дезинфекция и физическа 
дистанция изпитите да се провеждат на групи сутрин и следобед (макс.  50% от капацитета на 
помещението) в петте аудитории на МБК и лекционни в зали на Университетските клиники към 
МФ, съгласно графика.  

4.  В графика за всяка дата от поправителната сесия задължително да се посочва разпределение 
на студентите по факултетен № на студента, началния час и аудиторията (катедрата), в 
която ще бъде проведен.  

5.  Всички студенти да спазват датата, началния час и аудитория за провеждане на 
изпитите, както и всички противоепидемични мерки в затворени пространства: 
задължително използване на лицеви маски, спазване на необходимата физическа дистанция и 
указанията на преподавателите за провеждане на изпитите.  

6.  Не се допуска явяване на изпити извън определения график.  

7.  Преподавателите да извършат дейностите по оценяване писмените работи на студентите, 
попълване на изпитните протоколи и отразяването на изпитните оценки в Главните книги на 
Факултета най-късно до една седмица след провеждането на съответния изпит.   

Оценките да бъдат представени по факултетни номера за съответната дата на изпита  след 

горепосочения срок он-лайн на сайта на МФ, раздел Е-студент за съответния курс.  
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II.  РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ 

1.  Определя се редовна и поправителна сесия за чуждестранни студенти с решение на АС от 28. 

05. 2020 година от 31. 08. 2020 година до 30. 09. 2020 година 

2.  Изпитите на чуждестранните студенти да се проведат присъствено в писмена форма 
(ръководителите катедри по своя преценка могат да включат и устна част в изпита)  по 
предварително обявен график, с изключение на тези по български език – I, II и III част, латински 
език, биостатистика и информатика, социална медицина, както и приравнителния изпит по 
студентски спорт за прехвърлени студенти, които да бъдат организирани по предварително 
съгласувания график онлайн.  Информацията от проведените онлайн изпити да се съхраняват в 
катедрите в електронен вид.  

3.  За чуждестранните студенти, които са пропуснали изпити по време на лятната изпитна 
сесия, поради невъзможност да се завърнат в страната, да се осигури повторно явяване в рамките 
на сесията  от 31. 08.  до 30. 09.  2020 година, съгласно приложените графици.  
4.  С цел спазване на съпътстващите противоепидемични мерки за дезинфекция и физическа 
дистанция изпитите да се провеждат на групи сутрин и следобед (макс.  50% от капацитета на 
помещението) в петте аудитории на МБК и лекционни в зали на Университетските клиники към 
МФ, съгласно графика.  

5.  В графика за поправителната сесия задължително да се посочва: дата на изпита, началния 
час и аудиторията (катедрата), в която ще бъде проведен. Записването за обявените 
изпитни дати да се осъществи в катедрите до запълване на съответните места в 
предвидените за това зали, най-малко 5 (пет) дни преди изпитната дата.  

6.  Всички студенти да спазват датата, началния час и аудитория за провеждане на 
изпитите, както и всички противоепидемични мерки в затворени пространства: 
задължително използване на лицеви маски, спазване на необходимата физическа дистанция и 
указанията на преподавателите за провеждане на изпитите.  

7.  Не се допуска явяване на изпити извън определения график.  

8.  Преподавателите да извършат дейностите по оценяване писмените работи на студентите, 
попълване на изпитните протоколи и отразяването на изпитните оценки в Главните книги на 
Факултета най-късно до една седмица след провеждането на съответния изпит.   

Оценките да бъдат представени по факултетни номера за съответната дата на изпита  след 

горепосочения срок он-лайн на сайта на МФ, раздел Е-студент за съответния курс.  
 

III.  ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО/ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В 

ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ 

1. Преддипломният стаж се провежда дистанционно по първоначален 94-дневен график от 4. 05 
до 14. 08. 2020.  При създаване възможност Университетските болници да възстановят 
студентското обучение, по преценка на катедрата, преддипломния стаж продължава 
присъствено или дистанционно от 17. 08. 2020 година в нов 97-дневен график, като всеки 
държавен изпит се полага, съгласно приложения график, непосредствено след 
приключване на съответния стаж (Виж график за преддипломен стаж тук).  

2. Всички студенти провеждащи присъствен преддипломен стаж да спазват актуалните 
разпоредби на МЗ, МОН и СРЗИ, както и приетите в университетските болници 
противоепидемични мерки и правила.  

3. Студентите обучаващи се на английски език, които не могат да се завърнат в България, поради 
епидемиологични забрани, продължават преддипломните стажове дистанционно или провеждат 
практическо обучение в преддипломнния стаж по изискваната за определените дисциплини 
продължителност в университетски и други болници в страни от EС и ЕИП.   

4. Държавните изпити за български и чуждестранни студенти се провеждат присъствено в 
писмена форма по предварително обявен график – сутрин и следобед.  Ръководителите катедри 
по своя преценка могат да включат и устна част в изпита.  

5. Във връзка с провеждане на Държавните изпити непосредствено след приключване на 

27.07.2020%20ПРЕДДИПЛОМЕН%20СТАЖ%20-%20ГРАФИК%20С%20ИЗПИТНИ%20СЕСИИ.docx
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преддипломния стаж е необходимо всички чуждестранни студенти – стажант лекари да 
пребивават на територията на Република България. Студентите трябва да съобразят изискванията 
на санитарните власти за влизане на територията на Република България. 

6. Всички студенти да спазват датата, началния час и аудитория за провеждане на 
изпитите, както и всички противоепидемични мерки в затворени пространства: 
задължително използване на лицеви маски, спазване на необходимата физическа дистанция и 
указанията на преподавателите за провеждане на изпитите.  

7. Преподавателите да извършат дейностите по оценяване писмените работи на студентите, 
попълване на изпитните протоколи и отразяването на изпитните оценки в Главните книги на 
Факултета най-късно до една седмица след провеждането на съответния изпит.   

Оценките да бъдат представени по факултетни номера за съответната дата на изпита  след 

горепосочения срок он-лайн в сайта на МФ, раздел Е-студент за съответния курс.  
8. След приключване на целия преддипломен стаж се определя поправителна сесия от 04. 01. 
2021 година до 22. 01. 2021 година.  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ръководителите на катедри и да се публикува на 
страницата на Медицински факултет, МУ - София.  

Контролът по изпълнението възлагам на Заместник Деканите и ръководителите на Учебните 
отдели.   

 

ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТОВ, ДМН 

ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

 


