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ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА
1. За всички чуждестранни кандидати за студенти, ЦЕОФВС при МУСофия провежда подготвителен курс по биология, химия и английски
език в рамките на 5 дни по 4 учебни часа на предмет на ден от
21.08.2017г. до 25.08.2017 г.
2. Подаването на документите става лично или чрез упълномощен
представител, с преведено на български език пълномощно, заверено по
съответния ред.
3. Приемането на документи на чуждестранни граждани от ЕС и ЕИП,
които кандидатстват за студенти в МУ-София се извършва както следва:
3.1. от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.
3.2. те могат да преминат подготвителен курс и да се явят на
първата изпитна сесия на 26.08.2017г. или да се явят
директно на комбиниран изпит на 26.08.2017г. без да са
преминали подготвителен курс;
4. Приемането на документи на чуждестранни граждани от трети страни
(които не са членки на ЕС и ЕИП) се извършва както следва:
4.1. от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.,
4.2. тези от тях, които започват обучението си от първи курс и
които имат издадено Удостоверение от МОН и са получили
виза „D” могат да преминат подготвителен курс и да се
явят на първата изпитна сесия на 26.08.2017г. или да се
явят директно на комбиниран изпит на 26.08.2017г. без да
са преминали подготвителен курс;
5. Чуждестранните граждани от трети страни, които са подали документи
след 01.09.2017 г., но са получили Удостоверение от МОН и виза „D” и са
пристигнали в страната до 30.09.2017 г. могат да се явят на допълнителен
комбиниран изпит, при група от не по-малко от 12 души, ако има
определена дата за допълнителен комбиниран изпит.
6. Чуждестранните граждани от трети страни, които са подали документи
след 01.09.2017 г., но не са получили Удостоверение от МОН и виза „D” и
не са пристигнали в страната до 30.09.2017 г., записват подготвителна
учебна година в ЦЕОФВС.
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7. Всички документите се подават в отдел „Учебен” на Ректората на МУСофия, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, в НЦОЗА(бивш център по
Хигиена), ет. 12, ст. 12 и 15.
8. Подаването на документи става всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа и
от 13,00 часа до 15,30 часа.
9. Чуждестранните кандидати за студенти в МУ-София, които не
преминават подготвителен курс, но чиито документи са одобрени,
получават учебно помагало за самоподготовка за комбинирания приемен
изпит.
10. След приемане на документите кандидатите полагат комбиниран
приемен изпит по английски език, биология и химия с времетраене от 2
астрономически часа.
11. Комбинираните приемни изпити се провеждат както следва:
11.1. първа изпитна сесия – на 26.08.2017 г. (събота);
11.2. обявяване на резултатите от първата изпитна сесия – на
30.08.2017 г.;
12. Чуждестранните кандидати, които са подали документите си между
18.08.2017 г и 08.09.2017 г. могат да се явявт на:
12.1. втора изпитна сесия – на 09.09.2017 г. (събота);
12.2. обявяване на резултатите от втората изпитна сесия – на
11.09.2017 г.
12.3. обявяване на общото класиране на кандидатите явили се
на комбинирания приемен изпит – 12.09.2017 г.
13. Комбинираният приемен изпит се счита за успешно положен само
тогава, когато и по трите предмета (английски език, биология и химия)
изпита е преминат успешно. Във всички други случаи изпита не се зачита за
успешно положен.
14. Неуспешно положилите комбинирания приемен изпит, както и
неуспелите да се класират кандидати, записват подготвителна учебна година
в ЦЕОФВС.
15. Начало на учебната година за студентите, които се обучават на
английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и
Фармация започва от 16.10.2017 г.
16. Чужди граждани, които кандидатстват за специалностите в
Медицински колеж „Й.Филаретова”- София и владеят писмено и
говоримо български език, полагат комбиниран изпит по български език и
устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни
грижи на нуждаещите се” на 09.09.2017 г. Начало на учебната година –
11.09.2017 г.
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ
В МУ-СОФИЯ ОТ ДРУГИ ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ
УЧИЛИЩА ОТ СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА
17. Всички необходими документи за прехвърляне заедно с Академичните
справки се подават в отдел „Учебен” на Ректората на МУ-София,
намиращ се в НЦОЗА (бивш център по Хигиена), бул. Акад. Ив. Евст.
Гешов № 15, етаж 12, ст.12 и 15 в срок до 18.08.2017 г.
18. Академичните справки се подават заедно с другите документи за
прехвърляне. След подаване на документите за прехвърляне допълнително
представяне на Академични справки не се допуска. Допълнително
представени справки не се приемат и не се разглеждат.
19. Всички подадени документи и академични справки се изпращат по опис
с придружително писмо до съответните Декани на факултети за становище
и определяне на курса, в който може да бъде приет съответния прехвърлящ
се студент.
20. При положително становище от Декана на съответния факултет и
определен курс на приемане:
20.1. ако кандидатите, прехвърлящи се в МУ-София от Медицински
университет от страната имат запазени студентски права, до началото
на учебната година, отдел „Учебен” на Ректората издава заповед за
записване на прехвърлящият се студент в определения от Декана на
съответния факултет курс.
20.2. ако кандидатите, прехвърлящи се в МУ-София от Медицински
университет от страната са със загубени студентски права,
задължително се записват за участие в комбинирания изпит на
26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. При желание те могат да изкарат 5
дневния подготвителен курс по биология и химия, който се провежда
от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
20.2.1. При успешно положен комбиниран изпит, до началото на учебната
година от отдел „Учебен” на Ректората при МУ-София се издава
заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет
курс.
21. Кандидатите, които се прехвърлят в МУ-София от Медицински
университет от
чужбина, задължително се записват за участие в
комбинирания изпит на 26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. При желание те
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могат да се включват в 5 дневен подготвителен курс по биология и химия,
който се провежда от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
21.1. При успешно положен комбиниран изпит до началото на учебната
година от отдел „Учебен” на Ректората при МУ-София се издава
заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет
курс.
22. След началото на учебната година не се приемат и не се разглеждат
документи за прехвърляне и не се извършва прехвърляне на студенти от
други висши медицински училища от страната и чужбина.

ЦЕНИ И ТАКСИ
23. При подаване на документите чуждестранните студенти заплащат
следните такси:
23.1. За подаване на документи и получаване на учебно помагало за
самоподготовка за комбинирания приемен изпит, се заплаща в касата
на Ректората на МУ-София такса от 80 (осемдесет) лева.
23.2. За подготвителен курс от 40 учебни часа по биология и химия в
касата на Ректората на МУ-София се заплащат по 300 (триста) лева
на предмет или общо 600 (шестстотин) лева за подготвителния курс.
23.3. За полагане на комбиниран приемен изпит по биология, химия и
английски език в касата на ЦЕОФВС се внася такса в размер на
400 (четиристотин) лева.
НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
24. Медицински университет-София няма да сключва договори за
набиране на студенти за учебната 2017/ 2018 година. Медицински
университет-София не е упълномощавал никого да го представлява.
Няма официално упълномощени представители на МУ-София.

