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1. Обучението на български език се извършва, като лекциите на студентите по дентална 

медицина се водят в един лекционен поток, а упражненията  в 16 групи. 

2. Обучението на студентите от Факултета по дентална медицина на английски език се 

извършва в един лекционен поток, а упражненията - в до 12 групи, с не повече от 12 студенти в 

група, съгласно решение на ФС на ФДМ. 

3. Упражненията и лекциите са задължителни. При отсъствия от упражнения се процедира 

съгласно Раздел VІІІ. Отсъствия от лекции по уважителни причини се удостоверяват с документ. 

 

III. ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ 

 

Зимен семестър от 05.10.2020 г. до 22.01.2021 г.  

 

Януарска изпитна сесия от 26.01.2021 г. до 26.02.2021 г. 

 

Летен семестър от 01.03.2021 г. до 11.06.2021 г. 

 

Юнска изпитна сесия от 15.06.2021 г. до 16.07.2021 г. 

( За курсове с 5 и повече изпити по учебен план или с голям брой студентски групи сесията се 

удължава) 

 

Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 г. до 17.09.2021 г. 

 

 

VІI. УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ  

2. Форми на оценяване – писмени изпити, устно изпитване, тестове, реферати. 

2.1. Дисциплините, изучавани в повече от един семестър приключват с изпит в последния 

семестър (без текуща оценка). 

2.2.Текущи оценки се поставят по време на учебната година. 

3. Видовете изпитни процедури са: януарска и юнска редовни изпитни сесии и септемврийска 

поправителна сесия. Допълнителни изпитни сесии се разрешават със заповед на Ректора на 

Медицински университет -София, по предложение на Декана на съответния факултет. 

3.1. Явяването на изпитна сесия се разрешава след представена в съответния „Учебен” отдел 

студентска книжка със  заверен семестър. Заверката на семестъра се признава, когато е извършена 

не по-късно от началото на изпитната сесия.  

3.2. Заверката се основава на изпълнението на задълженията по учебен план и програма и не 

повече от три  документирани  отсъствия от занятия и представен документ за отработените 

пропуснати  упражнения.  

6. Студентите по Дентална медицина нямат право на условен изпит по предклиника на 

денталните дисциплини и при невзет такъв изпит, прекъсват учебната година поради слаб успех.  

7. Допускането на студентите до изпит става само с изработени от Деканатите изпитни 

протоколи.  

7.1. Не се разрешава явяването в един ден на повече от един изпит. 

7.2. Не се разрешава в рамките на редовните,  поправителната и допълнителните  сесии 

явяването на повече от един път на изпит за една дисциплина. 

8. Явяването на изпити за повишаване на оценката се разрешава след  заплащане на 

определената в този Правилник такса, еднократно за дадена дисциплина, само когато получената 

оценка, за която се иска разрешение за явяване за повишаването й е различна от слаб (2).  
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8.1. Разрешението се дава въз основа на писмен отказ на студента от получената оценка със 

заявление до Зам. Декана по УД, подадено не по-късно от следващия ден след изпита.  

8.3. Явяването на изпит за повишаване на оценка от Държавен изпит се разрешава след  

заплащане на определената в този Правилник такса, еднократно за дадена дисциплина и след 

писмен отказ от оценката със заявление до Декана, не по-късно след деня на последния изпит от 

редовната сесия.  

8.4. Повторно явяване за повишаване на оценка от Държавен изпит не се допуска.  

9. Провеждането на изпитите включва и задължителна писмена част, която се съхранява за 

срок не по-малък от една година от провеждането на съответния  изпит ( чл. 44, ал. 2 от Закона за 

висшето образование). 

9.1. Когато писмената част от изпита е тест, той не може да е основание за допускане или 

недопускане до следващата част от изпита по съответната дисциплина.  

9.1.1  Катедрите във Факултета по Дентална медицина имат право да включат в изпита 

входящ тест за допускане до следващата част на изпита. Задължително условие е да има 

официално публикувани от катедрата примерни тестове. 

9.2. Писмените части от изпитите могат да се обжалват от студентите с подаване на заявление 

до  Декана  на съответния факултет, най- късно до 24 часа след провеждането на изпита и се 

разглеждат съгласно процедура одобрена от Факултетния съвет.  

10. Практически и теоретичен изпит се провежда задължително от комисия с Председател 

хабилитирано лице.  

10.1. Съставът на комисиите за Държавен изпит включват председател и не по-малко от още 

две хабилитирани лица, които са с призната специалност. 

11.  Определянето на изпитните комисии за семестриални и държавни изпити се извършва 

задължително на случаен принцип. 

12. Комисиите за провеждане на семестриални изпити се назначават със заповед на Деканите на 

факултети по предложение на Ръководителите на съответните катедри. 

13. Комисиите за провеждане на държавни изпити се назначават от Ректора на МУ- София по 

предложение на Деканите на факултети. 

16. Всички студенти в МУ-София имат право на две явявания на изпит по една дисциплина – 

едно явяване на редовна сесия и едно явяване на поправителна сесия.   

 

VIІI. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Всеки студент притежава лична студентска книжка. Студентската книжка е официален 

документ, който трябва да се поддържа в изряден вид и да се съхранява от студента до края на 

обучението му. 

1.1. При загубена или открадната  студентската книжка студентът е длъжен в срок до 24 часа да 

съобщи за случая в Деканата. 

1.2. Издаването на дубликат на студентската книжка става при изпълнение на горепосочените 

условия и след заплащане на такса за административна услуга в размер на 15 лв., определена от 

Академичния съвет и включена в Заповед на Ректора.  

1.3. При всички случаи свързани с нарушаване целостта на студентската книжка, подмяна на 

снимката в книжката, преотстъпването й на друг студент с цел явяване на изпит и други,  Декана/ 

Директора с доклад до Ректора предлага решаване на студентското положение на съответния 

студент. 

2. Студентите с незаверен зимен семестър прекъсват учебната година и след заплащане на 

нормативно определената такса, презаписват същия курс от началото на следващата учебна 

година.  
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2.1. Тези студенти нямат право да посещават занятия и да се явяват на изпити по време на 

учебната година, която са прекъснали.  

2.2. Студентите с незаверен летен семестър прекъсват учебната година и след заплащане на 

нормативно определената семестриална такса презаписват същия курс от летния семестър на 

следващата учебна година.  

2.2.1. Тези студенти нямат право да се явяват на септемврийската и на допълнителни 

поправителни сесии по предметите от редовната юнска сесия, но  имат право да се явяват на 

изпити през септемврийската и на допълнителните поправителни сесии само по предмети от 

редовната януарска сесия.  

2.3. Студентите с незаверен зимен или летен семестър, които са презаписвали по слаб успех 

или поради незаверен семестър през предходни учебни години, автоматично отпадат като 

студенти и се отстраняват от МУ-София. 

3. Право на удължена сесия имат бременните студентки и майки с деца до 6 години, 

диспансерно болните, както и тежко заболелите по време на редовна сесия срещу представен 

болничен лист или медицинско свидетелство не по-късно от един ден след последната изпитна 

дата.  

3.1. Право на удължена сесия имат и студентите със сериозни семейни причини, 

удостоверени по съответен начин, но  не по-късно от един ден след последната изпитна дата.  

3.2. Удължената изпитна сесия се провежда до една седмица след последната дата на 

редовната сесия. 

4. Студентите се допускат до септемврийската и до допълнителни поправителни сесии с 

всички  невзети изпити. 

 

5. Студентите, имат право на явяване на изпити на редовна януарска сесия, редовна 

юнска сесия, септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна изпитна 

сесия по всяка дисциплина. Явяването на допълнителната изпитна сесия се заплаща 

в размер, определен в този правилник. 
 

5.1. Студентите от Факултета по Дентална медицина имат право на явяване на 

изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото 

следване. 
 

6. Допълнителни изпитни сесии се разрешават със заповед на Ректора на МУ-София, по 

предложение на Декана на съответния факултет. 

6.1. Всяко явяване на допълнителна сесия, както и на семестриални изпити за повишаване на 

оценката се заплаща както следва: 

6.1.1.  60 лв. за явяване на изпит от  български студент; 

6.1.2.  90 лв. за явяване на изпит от  чуждестранен студент. 

6.5. Всяко явяване на допълнителна сесия на държавен изпит, както и на държавен изпит за 

повишаване на оценката, се заплаща както следва: 

-    90 лв. за явяване на държавен изпит от  българските студенти; 

-  120 лв. за явяване на държавен изпит от   чуждестранните студенти.   

7. Студентите в МУ-София изпълняват всички задължения по утвърдените учебни планове, по 

които се обучават. 

8. Отработване на пропуснати упражнения се разрешава при уважителни причини, 

удостоверени със съответен документ, който да е представен на Зам. Декана по Учебна дейност.  
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8.1. До две отсъствия по дадена дисциплина разрешението за отработване се дава от 

Ръководителя на съответната катедра.  

8.2. До три отсъствия по дадена дисциплина разрешението за отработване се дава от Зам. 

Декана по Учебната дейност на факултета, въз основа на подадено писмено заявление до него не 

по-късно от три дни след отсъствието. Когато отсъствията не са последователни, заявленията за 

отработване на пропуснатите упражнения, подадени след последното отсъствие не се уважават и 

остават без последствия.  

8.3. При повече от три отсъствия по дадена дисциплина на студент от учебни занятия, но не 

повече от 1/3 от хорариума, преподавателят чрез Ръководителя на катедрата известява писмено 

Зам. Декана по Учебната дейност на съответния факултет. Въз основа на писмена молба на 

студента Деканът предлага на Деканския съвет решаването на студентското положение. 

8.4. При отсъствия повече от 1/3 от хорариума по учебен план въз основа на писмено заявление 

на студента Деканът предлага на Ректора с доклад  решаването на студентското положение.  

8.5. След разрешение от Деканския съвет българските студенти могат да отработват 

пропуснатите практически упражнения като заплатят такса в размер на 15 лв. за академичен час, 

от която сума на преподавател се заплаща 9 лв. Чуждестранните студенти, обучаващи се на 

английски език, заплащат такса в размер на 30 лв. за академичен час, от които на преподавател се 

заплащат 20 лв. 

8.6. Отработване на упражнения се допуска непосредствено след отсъствието или най-късно 

през предпоследната седмица от семестъра.  

8.7. Отработването на упражнението се контролира от асистент, водещ упражнението на 

съответната група, към която е причислен студента, като  се извършва и текущ контрол чрез 

кратко устно препитване.  

8.8. Извършеният текущ контрол се нанася в учебната тетрадка или контролния картон на 

студента като се отбелязва и името на асистента, при който е отработено упражнението. 

13. Студентите, които по здравословни причини до края на поправителната сесия през 

септември и до края на допълнителните поправителни сесии са останали с повече от три не взети 

изпити, но са дали писмено заявление до Декана с приложен съответен документ, удостоверяващ 

заболяването, прекъсват учебната година поради болест. 

14. Студентите, завършващи семестриално, които след поправителната сесия остават с 

неположени изпити, могат да се явят срещу заплащане на допълнителни сесии.  

15. Студентите, завършващи семестриално, които след септемврийската и след допълнителните 

сесии, остават с над четири неположени изпита, след заплащане на пълния размер на съответната 

нормативно определена такса, презаписват учебната година по слаб успех, независимо дали в 

предишни учебни години са прекъсвали поради незаверен семестър или са презаписвали по слаб 

успех.  

15.1. Студентите презаписали учебната година по слаб успех, които не са положили успешно 

изпитите от учебната година, която са презаписали, се отстраняват от МУ-София. 

16.1. Студентите, завършващи семестриално, презаписали учебната година по слаб успех, 

които не положат успешно изпитите в учебната година, която са презаписали, се отстраняват от 

МУ-София. 

17. Студентите, които не завършват семестриално, но са останали след септемврийската 

поправителна сесия с четири и повече неположени изпита, могат да се явят срещу заплащане на 

допълнителни сесии. Ако и след допълнителните сесии останат с четири и повече неположени 

изпита, се отстраняват от МУ-София. 

17.1. Студентите, които след поправителната сесия и след допълнителните сесии не са 

положили успешно изпитите за курса в който са, презаписват по слаб успех този курс и след 



 

6 

 

 

заплащане на нормативно определената такса, повтарят същия курс през следващата учебна 

година.  

17.1.1. Ако тези студенти са презаписвали по слаб успех или поради незаверен семестър в 

предишни учебни години, се отстраняват от МУ-София.   

17.2 Ръководството на съответния Факултет определя броя на изпитите, с които студентите 

презаписват курса. 

17.3. Студентите, които не завършват семестриално, но след поправителната и след 

допълнителни сесии са останали с не повече от два неположени изпита, записват условно 

следващия курс.  

19.1. Записалите условно курса студенти имат право на явяване на изпити на редовна, 

поправителна и срещу заплащане на допълнителни сесии. 

19.2. Разрешава се условно записване на всяка следваща учебна година с не повече от два 

невзети изпити от предходната учебна година, само когато при всяко условно записване и двата 

изпита са по различни дисциплини. 

20. Презаписване по слаб успех или прекъсване поради незаверен семестър се разрешава на 

студентите само веднъж през периода на обучението им, с изключение на семестриално 

завършващите студенти.  

21. Студентите, записали условно курса, но неположили успешно условните си изпити или един 

от тях, след заплащане на пълния размер на съответната нормативно определена такса, през 

следващата учебна година презаписват курса, в който по учебен план е съответната дисциплина. 

21.1. Чуждестранни студенти, записани по ПМС № 103/ 31.05.93 г. и по ПМС № 228 от 

20.05.97 г., които са записали условно курса, ако не положат успешно условните си изпити или 

един от тях през условно записаната учебна година, губят право на стипендия. 

22. Студентите от Факултет по дентална медицина, останали с повече от два неположени изпита 

от текущата учебна година, презаписват по слаб успех същия курс през следващата учебна година, 

като посещават занятията в дисциплините, по които не са взели изпитите, и само за тях се изисква 

нова заверка на семестъра. 

23. Бременните студентки и майките с деца до шест години могат да прекъсват обучението си 

до две години за всяко дете. До навършване на шест годишна възраст на детето, те ползват 

облекчен режим на обучение.  

24. Студентите имат право да прекъсват по време на следването си по: здравословни причини, 

бременност и майчинство, семейни или социални и финансови причини. 

24.1. Прекъсналите по здравословни, семейни или социални причини, които имат заверен 

семестър и цикли за учебната година, имат право на явяване на изпити в съответствие с учебния 

план.  

24.2. При тежко и продължително боледуване Ректорът на МУ-София може да разреши 

прекъсване на следването до три учебни години без право на явяване на изпити. 

24.3. Прекъсване по финансови, социални или семейни причини се разрешава след завършена 

учебна година само един път по време на следването за срок от една учебна  година със запазване 

на студентските права.  

25. Записаните в първи курс студенти нямат право на прекъсване по финансови, социални или 

семейни причини през първата си учебна година. 

26. Български студенти, приети по държавна поръчка, загубили студентските си права 

поради отстраняване от МУ-София, до навършване на 3 години от датата на отстраняването им, 

могат да възстановят правата си на студенти, обучаващи се по държавна поръчка чрез успешно 

положени кандидат- студентски изпити. 
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26.1. След изтичане на тригодишен срок от отстраняването, възстановяването на студентските 

права се извършва само чрез  заплащане на такса в размер на таксата за платено обучение на 

българските студенти, определена за съответната учебна година и от следващата учебна година 

след възстановяването, променят статута си на студенти платено обучение. 

27. Студентите могат да възстановяват еднократно студентските си права, като 

изпълняват всички задължения по действащия към момента на възстановяването 

учебен план по дисциплините, по които не са положили успешно изпитите си, и само 

за тях се изисква нова заверка. 

29. В срок до една седмица след приключване на септемврийската поправителна  сесия и на 

допълнителните сесии, студентите са длъжни да се явят в Деканата на съответния факултет за 

уточняване на студентското им положение.  

29.1. На студентите, неявили се в едноседмичния срок, студентското положение се решава в 

съответствие с настоящия Правилник без да е задължително присъствието или уведомяването на 

неявилият се студент. 

30. Записването на студентите в началото на семестъра се извършва както следва: 

30.1. Студентите с всички положени изпити са длъжни да се запишат в съответния курс в срок  

до един месец от началото на учебната година 

30.2. На студентите явявали се на изпити на допълнителни сесии, курса на обучение се 

определя до една седмица след приключване на последната допълнителна сесия. 

30.3. Студентите явявали се на изпити на удължена сесия или на допълнителни сесии  са 

длъжни да се запишат в съответния курс в срок  до една седмица след приключване на последната 

сесия. 

30.4. Студентите, не спазили определените за записване срокове, презаписват курса, в който са 

били през изминалата учебна година, след заплащане на съответната такса за обучение. 

31. Пълен размер на съответната нормативно определена такса за обучение заплащат всички 

студенти обучаващи се в МУ-София. Пълния размер на съответната нормативно определена 

семестриална или годишна такса за обучение заплащат всички презаписващи  (повтарящи) 

семестър или учебна година студенти, както и студентите възстановяващи студентските си права.  

31.1. Пълeн размер на нормативно определената такса за обучение заплащат и всички 

студенти, прехвърлени от висши медицински училища от България и от чужбина.  

31.2. Размерът на съответната нормативно определена такса за обучение не зависи от 

хорариума или броя на дисциплините, които се изучават през семестъра или през учебната година.  

31.3. Нормативно определената такса за обучение не може да бъде променяна, освен по 

законоустановения ред.  

31.4. Пълният размер на нормативно определената такса за обучение за всеки семестър се 

заплаща в срок до един месец от началото на семестъра. Таксата се счита за платена само 

тогава, когато сумата е постъпила по сметката на съответното учебно звено на МУ-София. 

31.5. Право да бъдат записани за студенти в МУ-София или в съответния курс в МУ-София 

имат студентите, платили пълния размер на съответната такса за обучение, само когато тя  е 

постъпила по сметката на съответното учебно звено на МУ-София. 

31.6. Заплащането на таксата за обучение за семестъра става изцяло и наведнъж. Не се 

допуска заплащане на семестриална такса за обучение на части. 

31.7. Студентите, които не са платили съответната такса за обучение в пълен размер или до 

крайния срок, определен в този Правилник, се отписват от МУ-София със заповед на Ректора. 
32. Прехвърлените чуждестранни студенти, които трябва да се обучават допълнително по 

дисциплините, които не са изучавали, освен пълния размер на нормативно определената такса за 
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обучение, трябва да заплатят и допълнителна такса за обучението им по дисциплините, по  които 

те трябва да  се обучават допълнително. 

32.1. Размерът на заплащането за допълнително обучение (приравняване) за една дисциплина, се 

изчислява, като нормативно определената такса за учебната година се раздели на общия брой 

учебни часове от всички предмети по Учебен план, преподавани в съответния курс, в който се 

изучава допълнителната дисциплина. Получената „стойност на 1 учебен час“ за учебната година 

се умножава по учебните часове за допълнителната дисциплина за семестър или за учебната 

година.  

32.2. Когато допълнителното обучение по дисциплината обхваща повече от един семестър, 

изчисляването на допълнителната сума за плащане става по начина описан в предходната точка 

като изчислението се извършва за всеки семестър поотделно. 

32.3. Учебните отдели изчисляват сумата за допълнителното заплащане за всеки прехвърлен в 

учебното звено чуждестранен студент и изготвят доклад до Декана (Директора), който нарежда 

заплащане на допълнителното обучение.  

32.4. Заплащането на допълнителното обучение става не по-късно от една седмица след срока 

определен за заплащане на нормативно определената такса. Студентите, които не са заплатили 

допълнителното обучение в указания срок,  се отписват от Университета със заповед на Ректора 

по предложение на Декана на съответния факултет. 

33. Ректорът на МУ-София решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, 

отписването и преместването на студентите (чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО). 

33.1. Студентско положение се решава със заповед на Ректора на МУ-София, по доклад на 

Декана на съответния факултет  

34. При нарушаване на Правилниците на МУ – София и морално-етичните норми на 

поведение, студентите се санкционират съгласно условията и реда на  Правилниците на МУ-

София и ЗВО със заповед на Ректора на МУ-София. 

34.1. За преписване с помощни средства, манипулиране на студентска книжка, подправяне 

на студентски картон, имитиране на преподавателски подпис или явяване на изпит чрез 

подставено лице студентите се отстраняват от МУ-София за срок от една учебна година. 

34.2. Студентите незаплатили полагащите им се наеми в Студентските общежития, както и  

тези нанесли имуществени щети на учебната база, не се записват в съответния семестър до 

изплащане на дължимите суми не по-късно в срок от седем работни дни от началото на 

семестъра.  

34.3 Студентите незаплатили дължимите суми в срока по предходната точка 34.2 се отстраняват 

от МУ-София за срок от една учебна година. 

 35. Студентите от МУ-София, които представят фалшифицирани или с невярно 

съдържание образователни документи се отстраняват от МУ-София съгласно  разпоредбите и 

условията на член 67 и на член 74, ал. 2  от Закона за висшето образование, губят правата си на 

студенти и не могат да ги възстановят  за срок от пет учебни години. 

 

 

X. УЧЕБНИ ПРАКТИКИ 

1. Учебните практики по медицина, дентална медицина и фармация се провеждат в 

съответствие с учебните планове. 

3. Студентите  по “Дентална медицина” провеждат две предклинични практики по 30 

календарни дни след II и след IV-ти семестър и две клинични практики по 30 календарни дни след 

VI и след VIII-ми семестър. 

4.1. Учебните практики са задължителни за всички студенти. 
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4.2. На български студенти лятна практика се признава след втори семестър на притежаващите 

диплома от Полувисш медицински институт или колеж, както и на притежаващите документ за 

работа като санитар, медицинска сестра, клиничен лаборант или помощник фармацевт в това 

число и на чуждестранните студенти съгласно решение на АС на МУ-София от 05.06.1996 г. 

5. Чуждестранните студенти, граждани на трети страни извън ЕС и ЕИП провеждат летните 

си учебни практики само в страната, в която се обучават.  

5.1.Чуждестранните студенти, граждани на ЕС и ЕИП по специалностите „Медицина” ,   

„Дентална медицина” и „Фармация“, при извънредна епидемична обстановка в страната, могат да 

провеждат летните си предклинични учебни практики и в друга страна, член на ЕС и ЕИП. 

 

XІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

1. Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална 

подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на 

следването практически знания и умения за изграждането на трудова и теоретична подготовка за 

самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други 

професионални задачи. 

2. Заместник деканите по учебната дейност контролират цялостната работа по организацията и 

провеждането на преддипломния  стаж по дисциплини и бази.  

2.1. Професионално-учебната дейност на студентите се ръководи от хабилитирани лица, 

определени от ръководител катедра, след съгласуване със Зам. декана по учебната дейност на 

факултета.  

2.1.1. Във Факултета по Дентална медицина контролът върху организацията и провеждането на 

преддипломния стаж на студентите се осъществява от Заместник декана по лечебно-учебната 

дейност.  

2.2. По изключение професионалната специализация на студентите може да се ръководи от 

преподаватели с образователна и научна степен (ОНС) „доктор на науките” или от преподаватели 

с ОНС „доктор” с дългогодишна практика. 

3. Права и задължения на студентите в преддипломния стаж 

3.1. От ръководството на съответното звено по време на преддипломния стаж на студентите се 

осигуряват подходящи условия на труд и почивка, както и лични, трудови предпазни и други 

средства във връзка с охраната на труда. 

3.2. Студентите са длъжни да спазват учебната план-програма и Наредбата за вътрешния  ред на 

базите за провеждане на стажа и Закона за висшето образование (ЗВО).  

3.3. Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са 

разпределени, да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да 

изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да изпълняват програмата, отразена в 

“Книжка на стажанта”, която представят при явяване на държавен изпит. 

3.4. Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за преддипломния стаж, не се 

допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си или се отстранява от МУ-София.  

4. Съгласно решение на АС от 30.03.1992 г. поради липса на регламент за статута на стажантите, 

последните се водят студенти VI курс (респективно V курс), получават стипендии по общия ред в 

съответствие с успеха, показан в предходната година. 

4.1. Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на  преддипломния стаж, не 

получават стипендия за периода на прекъсването.  

4.2. След записване по решение на Деканския съвет стипендия получават само тези стажанти, 

които са прекъснали по болест, бременност и майчинство или по сериозни семейни причини 

приети за такива от Декана въз основа на аргументирана писмена молба от стажанта до него . 

5. Не се допуска чуждестранните студенти да провеждат преддипломния си стаж в чужбина. 
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Забележка: В случаите на извънредна епидемична обстановка, студентите обучаващи се на 
английски език, които не могат да се завърнат в България, могат да провеждат преддипломните 
стажове дистанционно или да провеждат практическо обучение в преддипломнния стаж по 
изискваната за определените дисциплини продължителност в университетски и други болници в 
страни от EС и ЕИП.   

7. Преддипломен стаж на студентите от специалност „Дентална медицина”.  

7.1. Студентите по дентална медицина започват преддипломния си стаж след успешно 

положени семестриални изпити, като запазват административното си деление по групи.  

7.1.1. Прекъсналите студенти се обособяват административно в отделни групи за времето на 

провеждане на преддипломния стаж. 

7.2. Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по 

Протетична дентална медицина, ОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, 

Ортодонтия, Пародонтология и Образна и орална диагностика. 

7. 3. По време на стажа студентите се разпределят в два блока - за лечение на възрастни и за 

лечение на деца. Практическото обучение се извършва по двойки на една работна машина, според 

предварително определен график. 

7.4. Практическото обучение на стажантите се извършва под наблюдението на ординатори за 

всеки от двата блока в рамките на 8-часов работен ден. 

7.5. Преподавателите от катедрите провеждат семинар със стажантите по 1 учебен час 

седмично. 

7.6. Преподавателите от катедрите, участващи  в стажантското обучение, консултират 

стажантите от всяка смяна всеки ден, в рамките на 1 учебен час.  

7.7. Общата продължителност на преддипломния стаж е 135 работни дни (1080 часа), 

считано от началото на зимния семестър на учебната година. 

 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ: 5 окомври 2020 г. – април 2021 г. 

 

7.8.    ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ: 

7.8.1. Редовна сесия     17 -  31 Май 2021 год. 

7.8.2. Поправителна сесия    19  - 30 юли 2021 год. 

7.8.3. Допълнителна сесия   01  - 10 септември  2021 год. 

13.Комисиите за държавен изпит се определят по предложение на Декана на факултета 

(Директора на колежа или Филиала) и се утвърждават със заповед на Ректора на МУ-София. 

16. Студентите от VI курс на Факултета по дентална медицина имат право на една редовна 

(май), една поправителна (юли) и една допълнителна (септември) сесия в рамките на 

текущата учебна година. 

17.Студентите, които след последната държавна поправителна сесия останат с неположени 

изпити, прекъсват поради невзети изпити и имат право на явяване в хода на сесиите на следващия 

след прекъсването им курс по съответния стаж, но не повече от 3 пъти и не по-късно от една 

година.  

18. Бременните студентки и майките с деца до 6 години, студентите с тежки заболявания и 

по семейни причини, могат да подадат молба за отлагане на държавните изпити, които трябва да 

положат в хода на сесиите на следващите след отлагането курсове, не по-късно от 3 години. Ако 
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след тригодишния срок не са положени отложените държавни изпити те  губят студентските си 

права. 

 


