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Наръчника
От авторите на

Скъпи първокурсници,
Добре дошли в Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ - Варна. От днес Вие сте вече част от
най-модерния и иновативен медицински университет у
нас. От днес Вие правите една от най-съществените
крачки към бъдещото си развитие. Приветствам Ви за
решението да го направите в утвърдена институция с 55годишна история.

Казват, че знанието е прозорец към света. Ние сме тук, за да ви помогнем да
отворите широко нашите прозорци, за да успеете да откриете един нов свят този на науката!
Предстоят ви срещи с доказали се в областта си експерти, от които ще се
учите не само в теорията, но и в практиката. Ваши преподаватели ще бъдат
едни от най-изтъкнатите специалисти в сферата на медицината и здравните
грижи. Ще имате възможност да задълбочите интересите си с помощта на
качествена професионална литература и да докажете своите възможности.
Нашата главна цел е да подготвяме качествени медицински кадри и хора,
които да бъдат отговорни и взискателни към своята професия и работа!
През годините на обучение, които Ви предстоят, Ви очакват нови хоризонти,
нови възможности и идеи. Само от Вас зависи дали ще успеете да грабнете
мечтите си и да ги превърнете в реалност!
Сигурен съм, че един ден, когато завършите, ще се поздравите за усърдието, с
което сте преминали курса си на обучение. Бъдете упорити и не забравяйте, че
оттук нататък всеки един от вас вече е преди всичко горд възпитаник на
Медицински университет - Варна.
На добър час!
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор на Медицински университет - Варна

Какво е да учиш и
живееш във Варна
Варна?
Само за най-любопитните и любознателните!

М

оже би си мислиш, че знаеш доста за Варна, и навярно е така. За всеки случай,

би могъл да хвърлиш един бърз поглед към редовете по-долу. Там ще те

запознаем с информация и факти, които малцина варненци могат да се

похвалят, че знаят.
Да започнем с популярната визитна картичка на града.
Варна е третият по големина град в България. С население над 394 793 души „морската
столица” е най-големият град в Северна България. Тук се съхранява най-старото златно
съкровище в света (4000 г. пр. Хр.). Варна е важен туристически и културен център, изходна
точка за курортите по Северното Черноморие.
Сред международните културни събития, които се провеждат тук, са фестивалите
„Варненско лято“, „Златната роза“, „Любовта е лудост“, „Златният делфин“, „Август в
изкуствата“, „Видеохолика“, Джаз фестивал, Майски хоров фестивал и други.

Градът разполага с богати и интересни
музеи: Археологическият музей, който се
помещава в сградата на бившата
Девическа гимназия - най-старата на
Балканите (именно там е приютено найстарото златно съкровище в човешката
история), Военноморския музей,
Варненския природонаучен музей,
Историко-етнографския комплекс "Прабългарско селище Фанагория", Музея по
история на медицината и Музея на
куклите.

А ето и другата, по-любопитна страна на
визитната картичка.
Най-ранните следи от човешко
присъствие по тези земи датират от
старокаменната епоха – преди 100 000
години.
От историческа гледна точка Варна е
единственият град, послужил като първи
етап за създаване на самостоятелна
Българска държава. Точно тук Аспарух е
издигнал своето знаме с конска опашка,
дал е заповед на войниците си и им е
посочил пътя за настъпление.

Варна е един от малкото градове в
България с опера. Тук са и Драматичният
театър „Стоян Бъчваров“, Фестивалният
и конгресен център, Дворецът на
културата и спорта, както и живописният
Летен театър. В бившата Мъжка
гимназия, построена в края на ХІХ в. в
традицията на неоготическата архитектура, се помещава Градската художествена галерия "Борис Георгиев". Във Варна
можеш да откриеш още близо 30 други
галерии.

Варна винаги е била отворена към света.
Характерно за града е толерантното
съжителство между различни етноси и
националности.
През 20-те години на XX в. Варна се
превръща в първия град в България с
гладки, кетонирани улици. Тогава си
спечелва славата на модерен европейски
курорт.
Между 1883 г. и 1885 г. през Варна е
минавал прочутият Ориент Експрес.
Основан около 570 г. пр.Хр. под името
Одесос, за кратко между 1949 г. и 1956 г.
град Варна е преименуван на Сталин.
Предполага се, че Варна идва от
старобългарското варнъ - „черен, вран“.
Друга теория свързва името с думата
„вар“, означаваща минерален извор.
За близо 100-годишното съществуване
на Варненската корабостроителница са
построени над 850 кораба.

Филмите „Васко да Гама от село Рупча“ и
„Опасен чар“ са снимани във Варна.
Дворецът на културата и спорта (или
т.нар. Спортна зала) си има свое точно копие
в Лагос – най-големия град в Нигерия и
втория по големина в Африка. След
неуспешно търсене в САЩ, скандинавските
страни и Западна Европа 10-милионният
град официално се спира на варненския
модел.

Град Варна си има свои съименници в цял
свят. В повечето случаи става въпрос за
случайно съвпадение. На 2 часа път с кола от
Чикаго, САЩ, обаче се намира град, където
съвпаденията са довели до любопитна
история. Докато американското селище се
чудело какво име да избере, местен жител
вдигнал забравен на гарата вестник. Една от
водещите новини била за бунт, избухнал в
малко градче на Черно море, наречено
Варна. Историята била приета като
вдъхновяваща, с което името станало
желано.

Римските терми на Одесос, които в наши
дни през лятото се превръщат в лятна сцена
за концертни и театрални постановки, са
построени в края на II век и са сред найзапазените архитектурни паметници от
античния период в страната. През 19 в.
подземията на термите са ползвани като
затвор. През 1892 г. стамболовистите
затварят и изтезават в термите Капитан
Петко войвода.
Със своите 850 декара Морската градина
на Варна е национален паметник на
градинското и парковото изкуство. Нейното строителство е по проект на Антон
Новак, чешки градинар-декоратор.
Аладжа манастир е български средновековен скален манастир, създаден през
далечния 13-ти век. Той е национален
паметник на културата. На турски аладжа
означава шарен, пъстър.
С Варна са свързани съдбите на значими
български интелектуалци като писателя

Йордан Йовков, който учителства тук (1919 1920), поета Никола Вапцаров, който учи в
Морското машинно училище (1926-1932),
писателя Антон Страшимиров, композитора Добри Христов, духовния учител
Петър Дънов и много други.
Творчески първи импулси Варна е дала и на
редица известни съвременни творци:
певеца Филип Киркоров, актьорите Мариус
Куркински, Христо Гърбов, Кръстьо Лафазанов, Стефан Мавродиев, треньора по
гребане Свилен Нейков, певицата Ваня
Щерева.

КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МУ-ВАРНА?
Да си студент в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна означава:
Да учиш в едно от най-престижните висши учебни заведения в България, предлагащо
образование на европейско ниво. Той е първият и единствен университет в страната, въвел
EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на
качеството.
Да получиш възможност за професионална реализация във всички страни от ЕС. Дипломите
на МУ-Варна с европейско приложение са признати във всички държави от Обединена
Европа.
Да попаднеш в среда, в която модерната визия за бъдещето се гради върху здравите
основи на традицията. С над половинвековна история и традиции университетът не спира
да се стреми към модерното и високотехнологичното както по отношение на учебните си
бази, така и спрямо учебния процес и социалните дейности на студентите.
Да черпиш от знанията и опита на неговите висококвалифицирани преподаватели,
спечелили международно признание и престиж на стотици европейски и световни научни
форуми и конгреси.
Да се възползваш от активното международно сътрудничество и връзки на университета.
Той е включен в европейските образователни програми за обмен на студенти и поддържа
дългогодишно партньорство с редица университети по света.
Да станеш част от голямото и мултинационално семейство на МУ-Варна. В момента тук се
обучават над 6 000 студенти, специализанти и докторанти както от България, така и от над
40 държави по света.
Да бъдеш себе си, да развиваш и усъвършенстваш своя потенциал, умения и таланти.
И не на последно място: Да учиш много, но и много да се забавляваш!

ЗА НАС В ЦИФРИ
1961 г. 1-ви октомври е рожденият ден
на Висшия медицински институт –
Варна, предшественик на МУ - Варна.
1993 г. За първи път в страната е
разкрита специалността „Здравен
мениджмънт“.
1995 г. Висшият медицински институт
се преименува на Медицински
университет – Варна.
2002 г. е “годината на имената” в
университетския живот. Медицински
университет – Варна приема за свое
име името на проф. д-р Параскев
Стоянов, човека, положил основите
на първата българска хирургична
школа, а аудиториите започват да
носят имена на значими
преподаватели от университета.
2006 г. Дипломите на МУ-Варна
стават с европейско приложение,
което дава зелена светлина на
завършилите да се реализират в
страните членки на ЕС.
2006 г. е основан Факултетът по
дентална медицина, а от 2008 година
той разполага с нова сграда и се
превръща в един от най-модерните и
високотехнологично оборудвани
факултети за обучение по дентална
медицина на Балканите.
2007 г. е разкрит Центърът за
кариерно развитие.

2008 г. МУ-Варна е първият и
единствен у нас университет, въвел
EFQM® модел за Business Excellence на
Европейската фондация за управление
на качеството.
2009 г. Отваря врати за първите
студенти по фармация Факултетът по
фармация.
2009 г. Отваря врати Първият
академичен център по имплантология
към Факултета по дентална медицина.
2012 г. е разкрит Центърът за
професионално обучение по новите
професии „Болногледач“ и „Здравен
асистент“.

2013 г. Отваря врати Филиалът на МУВарна в гр. Сливен.

2015 г. Построена е нова девететажна
сграда за Факултета по фармация.

2013 г. За първи път са разкрити
специалностите „Медицински оптик“
и магистърската програма по
„Фармацевтичен мениджмънт“.

82 са международните партньори на
МУ-Варна от 5 континента.

2013 г. Дипломирали са се 480
абсолвенти, от които 82 са
отличници.
2014 г. МУ-Варна получава институционална акредитация с оценка 9,27
т. (от възможни 10) .
2014 г. Институционалният капацитет на МУ-Варна е увеличен от 2800
на 4800 студенти и докторанти.
2014 г. Изграден е Център за
дистанционно обучение, въведена е
платформа за електронно обучение
Blackboard.
2014 г. Изграден е първият в страната
Университетски дентален център към
Факултета по дентална медицина
2014 г. МУ-Варна е на първо място
сред медицинските университети в
България според данни на найголямата и авторитетна международна академична класация
Webometrics.
2014 г. Разкрита е първата и единствена в България специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и
СПА“.
2014 г. Разкрит е първият у нас
Университетски център по източна
медицина.
2015 г. Разкрита е новата специалност
„Опазване и контрол на
общественото здраве“ - магистър.
2015 г. Врати отварят два нови
филиала към МУ-Варна: Филиал
Велико Търново и Филиал Шумен.

45 е броят на страните, които са
изпращали студенти тук.
2016 г. – МУ-Варна поставя световен
рекорд на Гинес, събирайки 4000
човека в най-голямата ДНК верига,
съставена от хора.
2016 г.- МУ-Варна става „Водещ
университет в България при
използването на електронната
система Blackboard”.
2017 г.- МУ- Варна печели награда в
категория „Best Innovation for
Education“ на най-мащабния форум за
технологии- Webit Festival 2017.
23 са специалностите, които се
изучават в МУ-Варна: Медицина,
Дентална медицина, Фармация,
Медицинска сестра, Акушерка,
Здравен мениджмънт, Управление на
здравните грижи, Обществено
здравеопазване, Медицински
лаборант, Рентгенов лаборант,
Помощник-фармацевт, Зъботехник,
Инспектор по обществено здраве,
Рехабилитатор, Медицински
козметик, Медицински оптик,
Фармацевтичен мениджмънт,
Обществено здравеопазване и
здравен мениджмънт (на руски език),
Рехабилитация, морелечение, уелнес и
СПА, Опазване и контрол на
общественото здраве, Логопедия,
Военен лекар и Военна медицинска
сестра.

СТРУКТУРА
И
АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
РЕКТОР
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР
Кариерно развитие,
научноизследователска
дейност и СДО

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР
Учебна дейност

Проф. д-р Ринално
Шишков, д.м.н.

Проф. д-р Албена
Керековска, д.м.

ДЕКАН
Факултет по медицина

ДЕКАН
Факултет по
дентална медицина
Проф. д-р Цветан
Тончев, д.м.

Проф. д-р Радослав
Радев, д.м.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР
Международно сътрудничество, акредитация
и качество
Проф. Тодорка
Костадинова, д.и.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

ДЕКАН
Факултет по фармация

ДЕКАН
Факултет по oбществено
здравеопазване
Доц. Емануела
Мутафова, д.и.

Проф. д-р Диана
Иванова, д.б.н.

Иновации и
транслационна
медицина

Проф. д-р Христина
Групчева, д.м.н.

ДИРЕКТОР
Медицински колеж

ДИРЕКТОР
Филиал Сливен

Проф. д-р Димитричка
Близнакова, д.м.

Доц. д-р Иван
Димитров, д.м.н.

ДИРЕКТОР
Филиал
Велико Търново

ДИРЕКТОР
Филиал Шумен

Доц. Диана
Димитрова, д.пс.

Проф. Соня
Тончева, д.м.

ДИРЕКТОР
Център за
професионално
обучение
Д-р Людмил
Цветков, д.м.

ДИРЕКТОР
Департамент по
чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт
Доц. Иван
Мерджанов, д.п.

АКАДЕМИЧЕН
РЕЧНИК

Най-често използваните думи и изрази,
подредени по азбучен ред:

* График на учебния процес или Академичен календар
С помощта на този график ще разбереш кога те очакват ваканции, точните дати, на които
започват и свършват двата семестъра – зимен и летен, както и редовните и поправителните сесии. Изготвя се преди всяка учебна година. (Виж раздел „Студентски компас“)
* Еразъм
Програма, която ти дава възможност да проведеш част от следването си в друг
европейски университет. Имаш право да кандидатстваш два пъти от трети курс нататък –
веднъж с цел обучение и втори път с цел практика. Изискването е да имаш минимален
среден успех до момента „много добър 4.50”.
* Заверка на семестър
Подписът в студентската книжка ще бъде наградата ти за това, че си присъствал редовно
на лекции и практически занятия по всяка дисциплина. След като събереш подписи по
всички дисциплини, организаторите на учебната дейност в твоя Факултет ще ти заверят
семестъра, с което ще ти дадат зелена светлина да стигнеш до... изпитната сесия.
По време на семестъра имаш право на 3 отсъствия по всяка дисциплина. Две от тях обаче
трябва задължително да отработиш по утвърден график.
* Записване на нова учебна година
Ако си положил всички изпити, се записваш до началото на учебната година. В противен
случай – до 2 седмици след приключване на септемврийската поправителна сесия.
Записването става при организаторите на учебната дейност за твоя Факултет след
представяне на банков документ за платена такса за обучение.
* Колоквиум
Форма за планирана проверка на знанията по време на семестъра, т.е. не би трябвало да
те изненада неприятно. Без полагане на планирания текущ контрол няма да можеш да се
явиш на изпит по дисциплината.
* Кредит
Официално казано, това е цифровото изражение на студентската ти заетост, която е
определена като необходима, за да усвоиш специфични знания и умения. Кредитите се
разпределят по учебни години, семестри и дисциплини. Ще ти се присъдят, щом получиш
оценка, не по-ниска от среден (3.00).
На практика
1 кредит = 25-30 часа студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна);
1 семестър = 30 кредита;
1 учебна година = 60 кредита.

* Образователно-квалификационна степен
Получава се след завършване на висше образование. В зависимост от годините на
обучение и броя кредити може да бъде „професионален бакалавър”,
„бакалавър” или „магистър”.
* Преддипломен стаж
След като студентът е изкарал успешно всички семестриални изпити, идва
времето на преддипломния стаж. На практика това е последната завършваща
част от обучението ти, която преминава в реална клинична обстановка по
предварително установен график.
* Промоция
Тържествено връчване на дипломи.
* Разпис (или просто програмата)
Он-лайн, на адрес webstudent.mu-varna.bg ще научаваш кога и къде са лекциите и
упражненията ти. За да бъдеш винаги на точното място в точното време.
Оттам можеш да проверяваш и оценките си, да си плащаш таксата за обучение
и да подаваш заявления за всички услуги на МУ-Варна.
* Свободноизбираема учебна дисциплина
Хем е по избор, хем си длъжен. Избираш между няколко предложения, но в
крайна сметка дисциплината стартира, ако е събрана група от минимум 10 човека.
По време на цялостния курс на обучение си длъжен да завършиш успешно 2
свободноизбираеми дисциплини (СИД).
* Учебен план
В учебния план са включени дисциплините, броят часове, кредитите, които
носят, и формата на изпитване.
* Учебна група
За да бъдат упражненията и практиките максимално полезни за теб, ще бъдеш
разпределен на случаен принцип в по-малка група.
* Учебна програма
Тя се изготвя за всяка дисциплина и включва анотация, тематичен план на лекции и упражнения, литература,
конспект за изпит, критерии за оценяване,
форми на обучение, контрол и оценка.
* Хорариум
Разпределяне на броя на часовете така, че всяка
дисциплина да покрива необходимия обем,
съгласно единните (за всички медицински
университети и факултети в страната)
държавни изисквания.

През учебната 2014-2015 година МУ-Варна въвежда
платформа за допълващо електронно обучение на
студентите от всички специалности - Blackboard,
използвана широкоот университетите в САЩ,
Обединеното кралство и Холандия.
Всеки студент при записването си получава от съответния деканат парола за достъп до
системата и до всички дисциплини, изучавани по специалността в съответния семестър.
Влизайки в профила си, студентът може да намери много интерактивни учебни помагала,
с които да упражнява и затвърждава наученото - упражнения, видео лекции, 3D атласи,
тестове. През системата всеки студент ще може да проверява текущите си оценки.
С тази парола стъдентът може също да ползва както ресурсите на библиотеката,така и
да влиза във въведената от 2015 година електронна платформа за административно
обслужване на студенти - Web студент. През нея всеки
студент може бързо и лесно по електронен път да обменя
с администрацията на унивеситета различни документи,
да вижда разписа на учебните си занятия и учебния график,
да проверява студентския си статус, да подава заявка за
академична справка и т.н.

Събранията на Студентски съвет се провеждат всяка седмица. Те са отворени за всички.

Студентският живот не е само здраво учене. Затова присъедини се към нас - срещни нови
приятели, намери своя начин да разпускаш и да се забавляваш.
Можеш да ни откриеш тук: http://students.mu-varna.bg/
гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ №55, ет.2, стая 213
Ако си привърженик на екипната игра и спортове и обичаш не само да скандираш от трибуните
или от дивана пред телевизора, можеш да се включиш в университетските отбори по волейбол,
баскетбол или футбол, които освен със страстни играчи и интернационален облик могат да се
похвалят и с професионални треньори. В ежегодните спортни турнири „Универсиада“, „Купата
на Ректора“, „Летен университет“ и „Зимна универсиада“ ще имаш възможността да
премериш сили в най-различни спортни дисциплини и с колегите от другите
университети в града и страната.

Дори и да си по-артистична натура, отново ще ти дадем поле и сцена за изява. Към университета
има театрална трупа, рок група, трупа по народни танци. Организират се „Вечери на
талантите“, както и редица благотворителни акции като „Коледен базар“, „Мартенски базар“ и
„Великденски базар“, на които студентите изработват и продават с благотворителна цел
картички, украса и собственоръчно направени мартенички, а средствата даряват на домовете
за деца със специални нужди.
Ако дойдеш на ежегодното ни „Международно кулинарно парти“, ще можеш да опиташ от
традиционните вкусотии на над 40 държави по света, приготвени от наши чуждестранни
студенти.

Провеждат се също ежегодни научни събития като „Международен симпозиум на младите
учени“ (BSYSB), с участието на студентските асоциации, в които членуват студентите на МУВарна (Асоциация на студентите по медицина, Асоциация на студентите по дентална медицина,
Асоциация на студентите по фармация). Организират се и много здравни кампании по повод
световните дни за борба със СПИН, рак на устната кухина, рак на гърдата, за безплатно
изследване за диабет. Студенти и преподаватели даряват кръв по време на кампаниите за
кръводаряване. Ежегодно се осъществява и събитието за деца по международния проект
„Болница за плюшени мечета“.
Провеждат се различни конкурси, състезания, партита, сред които „Мис и Мистър Медицински
университет“, конкурси за графичен дизайн, състезания по видеоигри, Halloween парти,
плажно парти, коледно парти, партита с участието на различни музикални изпълнители.

Ветроходен спорт
За осъществяване на тренировъчната и спортно-състезателна дейност по ветроходство атрактивен морски спорт, който практикуват студентите във водещите университети по света
като Оксфорд, Харвард, Кембридж, Браун и др., Департаментът по чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт в МУ-Варна разполага с две моторни и една ветроходна лодка. Спортното
майсторство на българските и чуждестранните студенти по плуване, волейбол, тенис и тенис на
маса, шахмат, баскетбол, футбол и боулинг се повишава всяка година, а физическото
възпитание и спортът в Университета са неразделна част от обучението на студентите.

22

* при починал родител - копие на смъртен
акт на починалия родител и копие на
удостоверение за раждане на студента или
удостоверение за наследници в 6-месечен
срок на издаване;
*ако имаш трайни увреждания - копие от
решение на ТЕЛК;
*в случай че вече си семеен и/или имаш
дете - копие на удостоверение за брак и
раждане на дете.

Ч

етвърта стъпка - подай
документите!

Новоприетите студенти подават
електронно заявление на адреси:
webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg
с потребителско име, издадено от
МУ-Варна и парола от менюто:
„Заявление за общежитие за първокурсници“.

T

рета стъпка - вземи си необходимите
документи

* при семейства с три и повече деца, ако
поне 1 от тях е учащ - копия на
удостоверенията за раждане и служебна
бележка или уверение от съответното
учебно заведение;

За повече информация:

Предварително трябва да принтираш от
webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg от
меню „Заявления“ „Подадени заявления“
„Заявления за общежитие“ договора за
настаняване и самото заявление, за да ги
представиш на управителя на общежитието
при настаняването си.

Ангелина Атанасова,
0889 800 305, angelina.atanasova@mu-varna.bg

Студентски стол
В двора на МУ-Варна се помещава новото заведение за хранене Quantum satis, което
предлага всекидневно изготвени разнообразни ястия по утвърдено меню. Всички
студенти могат да се хранят в Студентския стол с регламентираната студентска
субсидия.

я
изтеглиш от адрес:
webstudent.mu-varna.bg

Горепосочените документи трябва да
се подадат на същия адрес
webstudent.mu-varna.bg, а оригиналите
се предоставят в университета/колежа/
филиала.

Ако си студент в специалност към Медицински колеж,
се насочваш към сградата на Колежа, ет.1
Кого търсиш там?
Добринка Тилева ще приеме твоите документи.
Кога можеш да я намериш?
Между 8:30 и 17ч., като не забравяш за обедната почивка
от 12 до 12:30ч.
Как да я намериш дистанционно?
На телефон: 052 677 285
Освен това има и стипендии с класиране само по доход (за предходните 6 месеца на
членовете на семейството на студента), независимо от успеха, получават:
*кръгли сираци; *студенти с трайни увреждания; *студенти с двама родители с трайни
увреждания;
*студенти с един родител, който е с трайни увреждания; *студенти , които до
пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа; *майките с деца до 6-годишна възраст.

Ангелина Атанасова, 0889 800 305, angelina.atanasova@mu-varna.bg

Допълнителна възможност за теб са европейските стипендии. Кандидатстването за тях
е по успех и научни разработки от студентите и става онлайн от сайта на Министерството
на образованието и науката. Щом бъде обявена актуална информация, ще можеш да я
откриеш на сайта на Университета и този на Студентски съвет.

18.09.2017 г. - 22.12.2017 г.
14 учебни седмици

22.09.2017 г.
01.11.2017 г.
08.12.2017 г.

03.01.2018 г. 31.01.2018 г.

02.02.2018 г. 09.02.2018 г.

29.05.2018 г. 06.07.2018 г.

09.07.2018 г. 19.07.2018 г.

23.12.2017 г. - 02.01.2018 г.

12.02.2018 г. - 25.05.2018 г.
15 учебни седмици

03.03.2018 г.
06.04.2018 г. - 09.04.2018 г.
01.05.2018 г.
24.05.2018 г.
25.05.2018 г.

Редовна сесия на II курс, спец. Фармация
Поправителна сесия за II и III курс, спец. Фармация

- 06.06.2018 г. - 12.07.2018 г.
- 16.07.2018 г. - 23.07.2018 г.

от 11.07.2018 г. - 30 календарни дни (“Медицина“)
до 09.08.2018 г. - 30 календарни дни (“Дентална медицина“)
12 дни по ботаника и фармакогнозия (“Фармация“)

от 24.07.2018 г. - 30 календарни дни (“Медицина“)
до 22.08.2018 г. - 30 календарни дни (“Дентална медицина“)
12 дни по ботаника и фармакогнозия (“Фармация“)

Учебна практика за II курс, спец. Фармация - 29.05.2018 г. - 03.06.2018 г.
Учебна практика за III курс, спец. Фармация - 07.07.2018 г. - 12.07.2018 г.

03.09.2018 г. - 14.09.2018 г.

Факултет по медицина - деканат:
гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55, ет.2, каб. 205
052/677 009, dekanat_medicina@abv.bg
Факултет по дентална медицина - деканат:
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 84, ет.2, каб. 201 Б
052/677 207, fdm@mu-varna.bg
Факултет по фармация - деканат:
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 84, ет.2, каб. 209
052/677 204, dekanat_pharm@mu-varna.bg
Факултет по обществено здравеопазване - деканат:
гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55, ет.2, каб. 207
052/677 011, dekanat_foz@mu-varna.bg
Медицински колеж
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 84, ет.1
052/677 261, 677 285, mk@mu-varna.bg
Филиал Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ №2
0889 909 987, mu-tarnovo@mu-varna.bg
Филиал Сливен
гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ 18
0889 800 305, angelina.atanasova@mu-varna.bg
Филиал Шумен
гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 63
0882 450 008, siyana.mariyanova@mu-varna.bg

Ангелина Атанасова, 0889 800 305
angelina.atanasova@mu-varna.bg

ДЕКАН
Проф. Диана Иванова, д.б.н.
052 677 075, divanova@mu-varna.bg
Зам.-декан
Доц. Стефан Кръстев, д.ф.
052 677 257, krustev@mu-varna.bg

ДЕКАН
Проф. д-р Цветан Тончев, д.м.
052 677 200, mfstonchev@mail.bg
Секретар, факс: 052 677 201
Зам.-декан по научна дейност, кариерно
развитие и международни отношения
Проф. Методи Захариев Абаджиев, д.м.н.
052 677 211, metodi.abadjiev@mu-varna.bg
Зам.-декан по учебна дейност на ФДМ
Доц. инж. Цанка Димитрова Дикова
052 677 213, tsanka_dikova@mu-varna.bg
Зам.-декан по лечебно-диагностична
дейност
Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.
052 677 209, stefan.peev@mu-varna.bg
Организатор учебна дейност
052 677 207, ivelina.atanasova@mu-varna.bg

Организатор учебна дейност
052 677 204; 052 677 220
dekanat_pharm@mu-varna.bg

ДИРЕКТОР
проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м.
052 677 050,
dimitrichka.bliznakova@mu-varna.bg
Зам. директор
ас. Николай Недев
052 677 261, nikolay.nedev@mu-varna.bg
Организатор учебна дейност и СДО
052 677 265, rozalina.georgieva@mu-varna.bg
052 677 285, dtileva@mu-varna.bg

ДИРЕКТОР
доц. д-р Иван Димитров, д.м.н.
Зам. директор
доц. д-р Иван Александров, д.пс.
0887 799 008
052/ 677050, вътр. 2659, departament@mu-varna.bg

Организатор учебна дейност
0889 800 305, angelina.atanasova@mu-varna.bg

ДИРЕКТОР
проф. Соня Тончева. д.м.
sonya.toncheva@mu-varna.bg
Зам. директор
Нели Борисова
neli.borisova@mu-varna.bg
Организатор учебна дейност
0882 450 008, siyana.mariyanova@mu-varna.bg

WWW.MU-VARNA.BG

