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Студентите на МУ-Варна имат възможност да се обучават във високотехнологичен университет с
шестдесетгодишна история и традиции, предлагащ и разполагащ с:
Ÿ Качествено образование на европейско ниво. Диплома, призната във всички европейски държави;
Ÿ Онлайн подаване на документи за кандидатстване, заплащане на такси за изпити, проверяване на оценки от изпити и класиране в реално време;
Ÿ Възможност за явяване на предварителни изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление
„Военен лекар“. За първи път за учебната 2021/2022 г. кандидат-студентите, които желаят да се обучават по специалностите „Медицинска сестра“ и
„Акушерка“ ще имат възможност за явяване на предварителен изпит по биология, който ще се проведе едновременно в четири града на България – във
Варна и филиалите на университета в Шумен, Сливен и Велико Търново;
Ÿ Класически модели на преподаване, умело съчетани с най-модерните технологии;
Ÿ Висококвалифицирани преподаватели и специалисти;
Ÿ Лекционни аудитории с модерна интериорна среда за обучение в реална и симулационна среда – симулатори за обучение, 3D технологии за изучаване на
анатомията на човека, интерактивни дъски, видео връзка за отдалечен достъп до други учебни зали и др.;
Ÿ Високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика;
Ÿ Университетските бази за обучение на студентите от МУ-Варна предоставят възможност за високо качество на клиничното и предклинично обучение на
студентите от медицинските специалности. Университетът разполага с модерни високотехнологични диагностични звена, оборудвани с конвенционална и с
уникална апаратура за практическо обучение както на студенти, така и на докторанти и специализанти. В УМБАЛ „Св. Марина”, МБАЛ „Св. Анна”,
Специализираната болница по акушерство и гинекология – СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов” – Варна, Специализираната очна болница – СБОБАЛ – Варна,
Факултета по дентална медицина, Регионална здравна инспекция – Варна и Медицински колеж – Варна се осъществява обучение по клиничните
медицински дисцпилини;
Ÿ Електронна платформа за обучение и провеждане на семестриални изпити „Blackboard“ с пълен онлайн достъп до вътрешни и външни учебни ресурси,
интерактивни материали и тестове;
Ÿ Платформа „Уебстудент“ за административно обслужване на студентите – чрез индивидуалния си онлайн профил всеки студент има достъп до следните
функционалности: да се запознае с всички дисциплини по учебен план, както и с графика на лекциите и упражненията си, да проследи процеса по заверяване
на семестъра и нанасяне на оценките от положените изпити, да се запише изцяло онлайн за по-горен курс, да заплати учебните такси, както и възможност да
подаде електронно заявление за всички видове услуги, стипендии, общежития и др.;
Ÿ Библиотека, разполагаща с електронни читални и достъп до най-добрите информационни бази данни;
Ÿ Първите в страната университетски интернет и ефирна телевизия MU-Vi.tv, медико-дентален център и аптеки;
Ÿ Отлична професионална реализация – над 50 000 възпитаници от създаването на МУ-Варна до сега, които живеят и работят в над 50 държави по света…

Стр. 2

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МУ-ВАРНА – прием на студенти за обучение по специалността „Биомедицинска техника и технологии“ (след завършено
средно образование) в редовна форма на обучение и „Клинична логопедия“ (след завършено висше образование) в редовна форма на обучение
Изпит по химия – тест върху теоретичния материал и решаване на една задача, и изпит по биология – решаване на комбинация от тестови
въпроси, за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар“
Възможност за кандидатстване за четири специалности след завършено средно образование без приемен изпит (по документи): „Логопедия”,
„Здравен мениджмънт”, „Медицински оптик” и „Биомедицинска техника и технологии“
Възможност за кандидатстване без приемен изпит (по документи) за шест магистърски програми в задочна и две магистърски програми
в редовна форма на обучение след завършено висше образование със степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“

Модерна среда с неограничени възможности да развивате себе си и своите таланти: МУ-Варна се гордее не само с отлично подготвените си
медицински кадри, но и със спортните постижения на своите студенти. Следвайки максимата „Здрав дух в здраво тяло“, ръководството на учебното заведение
отделя голямо внимание на спорта и физическата активност като важна част от развитието и подготовката на своите студенти. Освен с наличната модерна
спортна база, МУ-Варна разполага с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, шах, хандбал и др., както и с
уникалната за страната възможност за обучение на студентите по ветроходство; зала за репетиции на университетската рок група, театралната трупа и трупата по
народни танци… МУ-Варна е превърнал ветроходството в традиционна и емблематична част от подготовката по спорт на своите студентите, предоставяйки им
възможност да се докоснат до магията и красотата на морето, поддържайки добра физическа форма и развивайки чувство за баланс и работа в екип. През
последните три години участниците в курса по ветроходство успешно участват в регатата Varna Chanel Cup.
Възможност да проведете част от обучението си в някой от международните партньори на университета – сключени договори с повече от 80
институции от 5 континента.
Мултикултурна среда – За академичната 2020/2021 година тук се обучават над 6000 студенти. МУ-Варна е предпочитаният университет за близо 1800
чуждестранни студенти от над 50 държави от целия свят, като три пъти е нараснал броят на чуждестранните студенти за последните няколко години.
Университетът е предпочитано място за младежи от Европейския съюз, Великобритания, САЩ, Канада, Норвегия и др. Повече от половината от тях са немски
граждани.
Студентски живот, който ще запомните – МУ-Варна предлага цяла палитра от интересни извънучебни дейности, които студентите могат да организират и
участват – присъствено или онлайн: здравноинформационни и благотворителни кампании; студентски научни конференции; незабравими студентски
празници; международни кулинарни вечери; вечери на талантите; студентски партита с гост-изпълнители и актьори; спортни турнири; фестивали с различна
насоченост; конкурси за красота и много други.
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НОВА СПЕЦИАЛНОСТ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

БИОМЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Специалността„Биомедицинска техника и технологии“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от
висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на
специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране
и за обработка на медицински изображения и симулации. Учебният план включва задължителни дисциплини от научните области на инженерните,
информационните и медицинските науки, формиращи специалисти с интердисциплинарна подготовка, както и избираеми и факултативни
дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от интересите си. Обучението е в редовна форма с продължителност осем
семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Полученото висше образование позволява на инженера по
биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др. в
различни лечебни заведения, фирми за производство, поддръжка и търговия с медицинска техника, контролно-аналитични лаборатории и
научноизследователски организации и др. Завършилите курса на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с
професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии“. Могат да продължат образованието си в образователноквалификационна степен „магистър“ в същото или друго професионално направление и да участват в различни форми на продължаващо
образование.
Приемът на студенти се извършва без полагане на
конкурсни изпити. Кандидатства се с оценката по
математика от ДЗИ (при неположен ДЗИ балообразуваща
при класирането е оценката от курса на обучение) и
средния успех от дипломата за средно образование. Балът
за класиране се образува от сбора на: средния успех от
дипломата за средно образование и удвоената оценка от
ДЗИ по математика. Максималният бал е 18,00.
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НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА В МУ-ВАРНА (след завършено висше образование)

КЛИНИЧНА ЛОГОПЕДИЯ
Магистърската програма „Клинична логопедия“ е предназначена за специалисти по „Логопедия“ с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на пазара на труда в областта на езиковата и речева
патология в здравната, образователната и социалната сфери. Магистратурата е ориентирана към придобиване на нови знания и умения за
прилагане на специфични методи за логопедична корекция на езиково-говорни нарушения при деца и възрастни. В процеса на обучението
студентите ще придобият нови знания за използване на съвременните технологии в професионалната им дейност. Ще се наблегне на екипния и
мултидисциплинарния подход в диагностиката и терапията на речевата и езикова патология и на новите постижения в областта на клиничната
логопедия. Магистърската програма се провежда в редовна форма на обучение и е организирана в два семестъра. Придобиването на
образователно-квалификационна степен „магистър“ завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите курса на обучение могат да продължат образованието си в образователна и научна степен „доктор“ и да участват в различни форми
на продължаващо образование.
За тази специалност се кандидатства по документи: със
средния успех от курса на обучение и средния успех от
държавните изпити от дипломата за висше образование.
Балът при класирането се формира като сбор от средния
успех от курса на обучение и средния успех от държавните
изпити от дипломата за висшеобразование. Максималният бал е 12,00.
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СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

МЕДИЦИНА
Обучението по специалност „Медицина” (българоезично и англоезично обучение) отговаря на най-високите национални и международни
стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността.
Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След
завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар“ и придобиват образователноквалификационна степен „магистър“. Дипломираните лекари могат да продължат своето медицинско образование чрез системата на
специализация за получаване на желана от тях медицинска специалност. Добрата подготовка на възпитаниците на Медицински университет –
Варна им предоставя възможност за много добра професионална реализация както в страната, така и в чужбина. Кандидат-студентите за
направление„Военен лекар“ могат да участват в класиране и за специалност„Медицина“ с оценките от положените конкурсни изпити по биология и
химия, като това желание се посочва предварително – още при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление
„Военен лекар“ и за специалност „Медицина“ са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете
специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната.
Приемът на студенти се извършва чрез писмени конкурсни
изпити по биология и химия. Балът за класиране се образува
като сбор от: оценките по биология и химия от държавните
зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса
на обучение по тези предмети от дипломата за средно
образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по
биология и химия. Максималният бал е 36,00, а минималният бал за участие в класирането за обучение по държавна
поръчка е 25,00. Кандидат-студентите, които имат оценки от
изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в
класирането с по-високата от двете.
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СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

ВОЕНЕН ЛЕКАР
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висше
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар“, което съчетава обучение по
специалност „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и специалност „Организация и управление на военни
формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ с ОКС „бакалавър“. Обучението е в редовна
форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение студентите
получават ОКС „магистър“ по специалността „Медицина“ от МУ-Варна и ОКС „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни
формирования на тактическо ниво“ от ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на
квалификацията не само в България, но и във всички страни членки на НАТО. Подробна информация за обучението и възможностите за реализация
може да бъде открита на интернет страницата на МУ-Варна: www.mu-varna.bg и на ВВМУ: www.naval-acad.bg.
Приемът на студенти се извършва чрез:
1. полагане на следните конкурсни изпити: писмени
конкурсни изпити по биология и химия (в МУ-Варна); изпит
за физическа годност (във ВВМУ); писмен тест по английски
език (във ВВМУ);
2. положително оценяване при: медицинско освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ (в МБАЛ-ВМА
- Варна); психологична оценка (пригодност) за обучение
във ВВМУ (във ВВМУ).

Балът за класиране се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от
курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия в МУВарна. Към това се добавя оценката от изпита по физическа подготовка плюс допълнителни единици от психологичната пригодност. При получен
резултат„неиздържал”на теста по английски език от получения бал се изважда 0,50.
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СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Обучението по специалност „Дентална медицина“ (българоезично и англоезично обучение) е в редовна форма и се осъществява по учебен план,
разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. През първите две години студентите получават медико-биологична
подготовка. Клиникомедицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични
дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини. Преддипломният стаж се извършва на цикли по: протетична дентална
медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска
дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит. Завършилите успешно пълния курс на обучение получават
професионална квалификация„магистър-лекар по дентална медицина“ и образователно-квалификационна степен„магистър“.
Приемът на студенти се извършва чрез писмени конкурсни изпити по биология и химия.
Балът за класиране се образува като сбор от:
оценките по биология и химия от държавните
зрелостни изпити, а ако липсват такива, от
оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и
удвоените оценки от конкурсните изпити по
биология и химия. Максималният бал е 36,00, а
минималният бал за участие в класирането за
обучение по държавна поръчка е 25,00.
Кандидат-студентите, които имат оценки от
изпитите от предварителната и редовна сесия,
участват в класирането с по-високата от двете.

Стр. 8

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

ФАРМАЦИЯ
Обучението по специалност „Фармация” е в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни
изисквания за специалността и в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда. Обучението е с
продължителност пет години и се организира в три етапа. Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През
втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е
преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени като бази за обучение. Обучението завършва след успешно полагане на държавни
изпити. Дипломираните студенти получават професионална квалификация „магистър-фармацевт” и придобиват образователноквалификационна степен„магистър”.
Приемът на студенти се извършва чрез писмени
конкурсни изпити по биология и химия. Балът за
класиране се образува като сбор от: оценките по
биология и химия от държавните зрелостни
изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса
на обучение по тези предмети от дипломата за
средно образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36,00, а минималният бал за участие
в класирането за обучение по държавна поръчка е
25,00. Кандидат-студентите, които имат оценки от
изпитите от предварителната и редовна сесия,
участват в класирането с по-високата от двете.

Стр. 9

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми,
отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Теоретичната и практическата
подготовка е насочена към усвояване на специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или във взаимодействие
с лекар задачи при прилагане на комплексни грижи за психическото и физическото здраве и при решаването на медико-социални проблеми.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират професионално в
лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, хосписи, детски ясли, детски градини, регионални и национални центрове
по обществено здраве и др. Обучението по специалността„Медицинска сестра“ се провежда във Факултетa по обществено здравеопазване, както и
във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
Кандидатстването се извършва чрез конкурсен
изпит (тест) по биология. Балът за класиране се
образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит (тест) по биология. При
неположени ДЗИ се вземат оценките по биология
и български език и литература от курса на
обучение. Максималният бал е 24,00. Кандидатстудентите, които имат оценки от изпитите от
предварителната и редовна сесия, участват в
класирането с по-високата от двете.

Стр. 10

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

АКУШЕРКА
Обучението по специалност „Акушерка“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми,
отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Програмата предоставя знания,
формира умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, новородени
деца и гинекологично болни жени. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен„бакалавър“ и могат да се
реализират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във
Факултетa по обществено здравеопазване, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
Кандидатстването се извършва чрез конкурсен
изпит (тест) по биология. Балът за класиране се
образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от
дипломата за средно образование и удвоената
оценка от конкурсния изпит (тест) по биология.
При неположени ДЗИ се вземат оценките по
биология и български език и литература от курса
на обучение. Максималният бал е 24,00. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите
от предварителната и редовна сесия, участват в
класирането с по-високата от двете.

Стр. 11

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Обучението по специалност „Кинезитерапия” за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е в редовна форма и се осъществява по
учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Продължителността на обучението е четири години (осем
семестъра) и завършва с държавен изпит. Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за
професионалното направление теоретични и практически умения, като се акцентира върху качеството на практическото обучение. Основната цел и
задачи на обучението е да се подготвят специалисти, необходими за кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, в
обществения и в частния сектор, социални домове, кинезитерапевтични и спортни центрове за извършване на функционалнодиагностична,
профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност във всички възрастови и професионални групи, включително промоция на здравето.
Кандидатстването за специалността „Кинезитерапия“ се извършва чрез конкурсен изпит
(тест) по биология. Балът за класиране се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и
по български език и литература от дипломата за
средно образование и удвоената оценка от
конкурсния изпит (тест) по биология. При неположени ДЗИ се вземат оценките по биология и
български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 24,00.

Стр. 12

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЛОГОПЕДИЯ

Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на
здравеопазването. Обучението за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър” е в редовна форма с продължителност четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит.
Мултидисциплинарната програма на обучение съчетава дисциплини от
научните области на обществените науки с тези на здравните науки.
Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с
придобиването на специфични за професионалното направление и
приложното му поле практически умения. Завършилите специалността се
реализират успешно на различни управленски нива в организации и
институции, работещи в здравеопазването и свързаните с него сфери на
дейност.

Обучението по специалност „Логопедия“ отговаря на съвременните потребности в системата на здравеопазването, образованието и социалната
сфера. Провежда се в редовна форма с продължителност четири учебни
години. Завършилите придобиват професионална квалификация „логопед”
(говорен терапевт) и могат да провеждат езиково-говорна терапия при деца
и възрастни. В периода на обучение студентите изучават логопедични,
медицински, психологически, педагогически и други дисциплини, даващи
знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтична,
корекционна, ме-тодическа и изследователска дейност. Практическата
подготовка се осъществява в утвърдени бази за обучение – болнични
заведения, образователни институции, дневни центрове и др. Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се
реализират в болничната и извънболничната помощ, в различните видове
социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове – частни и държавни към
предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в
развитието; центрове за социална рехабилитация и др. Завършилите курса
на обучение придобиват образователно-квалификационна степен
„бакалавър”.
Приемането на студенти по тези специалности се извършва без полагане на конкурсни изпити. Кандидатства се с оценките по биология и по български език и
литература от ДЗИ. Балът за класиране се образува от сбора на: оценката от ДЗИ по биология и удвоената оценка от ДЗИ по български език и литература от дипломата
за средно образование. При неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение.
Максималният бал е 18,00.

Стр. 13

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК
Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и може да работи във всички оптики, оптични центрове,
работилници и заводи, складове за оптични средства и офталмологични практики. Обучението е само в редовна форма с продължителност три
години. Медицинският оптик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите
на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема
може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специалист по очни болести.
Приемането на студенти по тази специалност се
извършва без полагане на конкурсни изпити. Кандидатства се с оценките по биология и по
български език и литература от ДЗИ. Балът за
класиране се образува от сбора на: оценката от
ДЗИ по биология и удвоената оценка от ДЗИ по
български език и литература от дипломата за
средно образование. При неположени държавни
зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на
обучение. Максималният бал е 18,00.
Висшето образование по тази специалност е за
придобиване на ОКС „професионален бакалавър
по ...“. Обучението е само в редовна форма, провежда се в Медицински колеж – Варна и е с продължителност три години.

Стр. 14

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
Медицинският лаборант е здравен специалист, подготвен да работи
във всички видове лечебно-диагностични и научноизследователски
лаборатории. Обект на неговата дейност са клинико-лабораторни,
хистологични, микробиологични, вирусологични, генетични, имунологични, паразитологични и други изследвания, в които участва под
прякото ръководство на лекар. Лабораторното изследване е част от
сложния диагностичен процес, който изисква отлична подготовка,
издръжливост и отдаденост.

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК
Медицинският козметик е здравен специалист с подготовка в областта
на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната терапия. Завършилите тази специалност могат да
работят в козметично студио, в салон или център за красота, в екип в
дерматологични и дермато-козметични центрове, клиники по
пластична хирургия, дрогерии и парфюмерии, балнео-, уелнес, спа и
таласотерапевтични центрове.

Кандидатстването се извършва чрез конкурсен изпит (тест) по биология. Балът за класиране се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и
по български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит (тест) по биология. При неположени
ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 24,00.
Висшето образование по тези специалности е за придобиване на ОКС „професионален бакалавър по ...“. Обучението е само в редовна форма,
провежда се в Медицински колеж – Варна и е с продължителност три години.

Стр. 15

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

ИНСПЕКТОР ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва активно Инспекторът по обществено здраве е специалист, който провежда
в лекарствопроизводството и лекарствоснабдяването. Той приготвя и държавен здравен контрол в областта на комуналната хигиена,
отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епиматериали, козметични средства, диетични продукти и други в демиологията. Това е отговорна здравна дейност с цел опазване
рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт жизнената среда на човека, предпазване от заболявания и укрепване
или самостоятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, здравето и трудоспособността на населението.
галено-фасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии.
Кандидатстването се извършва чрез конкурсен изпит (тест) по биология. Балът за класиране се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и
по български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит (тест) по биология. При неположени
ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 24,00.
Висшето образование по тези специалности е за придобиване на ОКС „професионален бакалавър по ...“. Обучението е само в редовна форма,
провежда се в Медицински колеж – Варна и е с продължителност три години.

Стр. 16

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно образование)

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

РЕХАБИЛИТАТОР

Целта на обучението е студентите да получат теоретична и практическа
подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните
усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед
подобряване качеството на живот на пациентите. Рехабилитаторът е
специалист, който има право да работи в медицински центрове,
диагностично-консултативни центрове, многопрофилни болници,
санаториални центрове, центрове за продължително долекуване, спа
курортни центрове, социални заведения за деца с увреждания,
спортни клубове и спортни бази, центрове за красота. Придобилите
специалността получават знания и умения, както в прилагането на
кинезитерапевтичните методи и средства, така и в методите на
електролечение, светлолечение, водотоплотерапия, климатобалнеотерапия и специална физиотерапия.
Кандидатстването се извършва чрез конкурсен изпит (тест) по биология. Балът за класиране се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и
по български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит (тест) по биология. При неположени
ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 24,00.
Висшето образование по тези специалности е за придобиване на ОКС „професионален бакалавър по ...“. Обучението е само в редовна форма,
провежда се в Медицински колеж – Варна и е с продължителност три години.

Целта на обучението е да се подготвят специалисти, които да прилагат
самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната
диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Това включва:
конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика,
високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография,
мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи.
Усвояват се съвременни методи за диагностика и лечение, използвани
в нуклеарната медицина като PET-CT и гама-камера, както и методи и
техники за лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
чрез използване на линейни ускорители и радиохирургия.

Стр. 17

СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ-ВАРНА (след завършено средно/висше образование)

ЗЪБОТЕХНИК
Зъботехникът е здравен специалист, който е част от екип, ръководен от лекар
по дентална медицина. Той изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини в специализирани здравни заведения,
наречени зъботехнически лаборатории. Получилият професионална квалификация ,,Зъботехник“ може да работи в зъботехнически лаборатории в
България и в чужбина, както и да разкрива своя собствена.
Висшето образование по тази специалност е за придобиване на ОКС „професионален бакалавър по ...“. Обучението е само в редовна форма, провежда
се в Медицински колеж – Варна и е с продължителност три години.

За специалността се кандидатства
с конкурсен изпит по моделиране.
Балът за класиране се формира
като сбор от утроената оценка от
състезателния изпит по моделиране и оценките от ДЗИ по
биология и по български език и
литература от дипломата за средно образование. При неположени
държавни зрелостни изпити се
вземат оценките по биология и
български език и литература от
курса на обучение. Максималният
бал е 30,00.

Стр. 18

УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Обучението по специалност „Управление на здравните грижи“ се провежда в
две образователно-квалификационни степени (ОКС): „бакалавър“ и „магистър“, в задочна форма. Продължителността на обучението за придобиване на
ОКС „бакалавър“ е пет семестъра. През последния семестър се провежда
преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика.
Придобиването на ОКС „бакалавър“ завършва с два държавни изпита –
теоретичен и практически. Обучението за ОКС „магистър“ се осъществява по
два учебни плана: за професионалисти, притежаващи ОКС „бакалавър“ по
същата специалност, с продължителност два семестъра; и за професионалисти, притежаващи ОКС „бакалавър“ по друга специалност, с
продължителност три семестъра. Придобиването на ОКС „магистър“
завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на
дипломна работа.
Кандидатстването за ОКС „бакалавър” е чрез писмен и устен изпит по
„Социална медицина и здравен мениджмънт“. Балът за класиране се
образува от сбора на удвоените оценки от писмения и устния изпит плюс
средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от
дипломата за висше образование. Максималният бал е 36,00. Приемът за ОКС
„магистър“ е чрез конкурсен изпит: есе по зададена тема, свързана с дейността „здравни грижи“. Балът за специалността се формира като сбор от
средния успех от курса на обучение, среден успех от държавните изпити от
дипломата за висше образование и оценката от конкурсния изпит есе.
Максмалният бал е 18,00.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МУ-ВАРНА (след завършено висше образование)

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Специалността отговаря на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти в областта на администрацията и
управлението на организации, институции и дейности в системата на
здравеопазването и медико-социалните грижи. Обучението за степен
„магистър“ е в задочна форма с продължителност две години (четири
семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на
дипломна работа. Структурата и съдържанието на магистърската
програма осигуряват необходимите теоретични знания и
практически умения, формиращи професионална компетентност за
работа на административни и управленски позиции на всички
равнища на здравната система и медико-социалните грижи, както и
за експертна и консултантска дейност. Право да кандидатстват за
специалността имат лица, които са придобили полувисше
образование (тригодишен курс на обучение), ОКС „професионален
бакалавър по …“ или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи“, както и придобилите ОКС
„бакалавър“ или„магистър“ от друго професионално направление.
За тези специалности се кандидатства по документи: със средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата
за висше образование. Балът при класирането се формира като сбор от средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от
дипломата за висше образование. Максималният бал е 12,00.

Специалността отговаря на потребностите на управлението в
системата на здравеопазването. Обучението за степен „магистър“
след „бакалавър“ по специалността „Здравен мениджмънт“ е в
задочна форма с продължителност една година (два семестъра) и
завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна
работа. Мултидисциплинарната програма на обучение съчетава
дисциплини от научните области на обществените науки с тези на
здравните науки. Организацията на учебния процес съчетава
академичното обучение с придобиването на специфични за
професионалното направление и приложното му поле практически
умения. Завършилите специалността се реализират успешно на
различни управленски нива в организации и институции, работещи в
здравеопазването и свързаните с него сфери на дейност.

Стр. 19

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МУ-ВАРНА (след завършено висше образование)

ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ГРИЖИ
Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния
сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и
управленските аспекти на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със
съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да
бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни административни позиции и управленски равнища. Магистърската програма се провежда в
задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва лекционни курсове, дискусии и
решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен
изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа). Право да кандидатстват специалността имат лица, които са придобили полувисше
образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър“ по специалността„Помощник-фармацевт“, или по-висока ОКС по
специалност от професионално направление „Здравни грижи“, както и придобилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от друго професионално
направление.
За тази специалност се кандидатства по документи:
със средния успех от курса на обучение и средния успех
от държавните изпити от дипломата за висше образование. Балът при класирането се формира като сбор
от средния успех от курса на обучение и средния успех
от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12,00.
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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МУ-ВАРНА (след завършено висше образование)

ОПТОМЕТРИСТ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ,
УЕЛНЕС И СПА

Магистърската програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“
Специалността „Оптометрист” с ОКС „магистър” е насочена към поте проектирана да отговори на потребностите на бързо развиващите се
ребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното
оздравителни
и уелнес пазари в България от висококвалифицирани
здраве, и дава възможност за кариерно развитие на професионалните
професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за
бакалаври „Медицински оптик”. Основните цели на обучението по
специалисти
с полувисше образование (тригодишен курс на обучение)
специалността са насочени към надграждане на фундаменталните
или с ОКС „професионален бакалавър“ по специалността „Рехапознания и придобиване на специализирани умения за диагностика и
билитатор“;
с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са
„Кинезитерапия“; с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област на
върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична
висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, с професионален
корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи.
практически опит в областта. Обучението е в задочна форма с
Програмите са съобразени с най-добрите европейски и световни
продължителност две години (четири семестъра) и завършва с
практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научнополагане
на държавен изпит или защита на дипломна работа.
изследователска дейност. Програмата е в редовна форма на обучение с
продължителност две години (четири семестъра) и завършва с
полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи
самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната
корекция и профилактика на очните заболявания.
За тези специалности се кандидатства по документи: със средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата
за висше образование. Балът при класирането се формира като сбор от средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от
дипломата за висше образование. Максималният бал е 12,00.
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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МУ-ВАРНА (след завършено висше образование)

OПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Магистърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве” е
насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше
образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален
бакалавър по ...” по специалност от професионално направление „Здравни
грижи“, както и придобилите висше образование в ОКС „бакалавър“ или
„магистър“. Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални
и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социалнозначими заболявания, за здравно
обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките
на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване
(ASPHER) относно компетенциите на професионалистите по обществено
здравеопазване. Обучението е в задочна форма с продължителност две
години (четири семестъра) и завършва с преддипломен стаж, полагане на
държавен изпит или защита на дипломна работа.
За тази специалност се кандидатства по документи: със средния успех от
курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за
висше образование. Балът при класирането се формира като сбор от средния
успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12,00.

Стр. 22

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МУ-ВАРНА (след завършено висше образование)

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Магистърската програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“ е проектирана да отговори на специфичните
потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за
развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни
масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа. Обучението е в задочна форма с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен
изпит или защита на дипломна работа. Програма е насочена към професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или
ОКС „професионален бакалавър“ по специалността „Рентгенов лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, както и придобилите
висше образование в ОКС „бакалавър“ или „магистър“, чиято професионална реализация е свързана с приложението на информационните
технологии в здравеопазването и здравните грижи.
За тази специалност се кандидатства по документи: със
средния успех от курса на обучение и средния успех от
държавните изпити от дипломата за висше образование.
Балът при класирането се формира като сбор от средния
успех от курса на обучение и средния успех от държавните
изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12,00.

Стр. 23

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
За предварителните изпити:
29.03. - 07.04.2021 г.
За редовните изпити и за кандидатстване:
16.06. - 30.06.2021 г.

За предварителния изпит:
29.03. - 07.04.2021 г.
За редовния изпит и за кандидатстване:
16.06. - 30.06.2021 г.
и 07.07. - 13.07.2021 г.

Предварителни изпити:
Биология и химия – 10.04.2021 г.
Редовни изпити:
Биология и химия – 05.07.2021 г.
Информация за допълнителните изпити за направление „Военен лекар“
може да намерите на адрес: www.naval-acad.bg

Предварителен изпит:
Биология - 17.04.2021 г.
Редовен изпит:
Биология - 16.07.2021 г.

Кинезитерапия

Биология - 16.07.2021 г.

16.06. - 30.06.2021 г.
и 07.07. - 13.07.2021 г.
Биомедицинска техника и технологии

НОВО

Социална медицина и здравен мениджмънт:
Писмен: 20.07.2021 г.
Устен: 23.07.2021 г.
16.06. - 30.06.2021 г.

23.07. - 30.07.2021 г.
Клинична логопедия

Моделиране - 09.07.2021 г.
Есе по зададена тема,
свързана с дейността „Здравни грижи” - 03.08.2021 г.

НОВО

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

01.09. - 23.09.2021 г.
Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи

Легенда: ОКС – Образователно-квалификационна степен; М – ‘’Магистър’’; Б – ‘’Бакалавър’’; ПБ – ‘’Професионален бакалавър’’
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СПРАВОЧНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ И СБОРНИЦИ ЗА
ПОДГОТОВКА ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ В МУ-ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
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Медицински университет – Варна
ksk@mu-varna.bg, тел.: 052/677 013,
052/677 014, 052/677 015
Комисия по прием на кандидатстудентски
документи: тел. 052/677 060; 052/677 059
(телефоните са активни само по време на
кампанията по прием на документи и класиране)
Филиал Велико Търново – тел. 0889 098 965
Филиал Шумен – тел. 0882 450 008
Филиал Сливен – тел. 0889 800 305
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