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Утвърждавам:        
Проф. д-р Ангел Учиков, дмн /п/     
Декан МФ 
 
 

 
РЕГЛАМЕНТ   

 
за провеждане на учебна практика (летен клиничен стаж)  

на студенти от 3 и 4 курс, специалност „Медицина“ 

през уч. 2021/2022 год. 

 
1. Летният клиничен стаж се провежда в периода от 25.07.2022 год. до 23.08.2022 год. за 30 

календарни дни. От тях 15 календарни дни са във вътрешно отделение (ВО) и 15 
календарни дни в хирургично отделение (ХО) независимо от реда, по който се провежда 
стажът. 

 

2. Учебната практика (летен клиничен стаж) се провежда в университетските болници при 
спазване на утвърден график от Декана на МФ. 

 

3. Учебната практика се провежда под непосредственото ръководство и контрол на 
ръководителя на  практиката (или неговият заместник) в съответната катедра /секция. 

 

4. Всеки студент отразява извършените от него манипулации в „Дневник“  за проведена 
учебна практика. 

 

5. Контролът на стажа на студентите се осъществява през последния ден на лятната 
практика във ВО и ХО от комисии, които проверяват придобитите практически умения 
на случайно избрани студенти от всяка група, по утвърден график от Декана на МФ.  

 

6. Освен в университетските болници студентите могат да проведат стажа си в посочения  
период, и в други многопрофилни болници за активно лечение с вътрешни и хирургични 
отделения в страната или чужбина. Студенти, които работят на трудов договор в лечебни 
заведения, могат да отчетат летния си стаж чрез удостоверение от съответното лечебно 
заведение.  
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7. Студенти, които желаят да проведат учебната си практика извън утвърдените по график 
университетски болници, са задължени да подадат заявление по образец до Декана на 
МФ, не по-късно от 20.05.2022 год. включително.  

 

8. Студентите, които не са провели учебната си практика в посочените университетски бази 
са длъжни да се явят на контрол за практически умения във ВО и ХО, в които е 
разпределена съответната група по утвърдения график.  На студентите, провели своя 
стаж в страната, контролът  се провежда в последния ден на учебната практика, а на тези 
провели, стажа си в чужбина на 12.09.2022 год. и 13.09.2022 год.  

 

9. Студентите, провели учебната си практика извън университетските болници, следва да 
представят заверен дневник, студентска книжка и удостоверение за проведен  летен 
клиничен стаж при записване в по-горен курс.  

 

Удостоверението трябва да съдържа: 

- Име на студента; 
- Период на провеждане на стажа; 
- Име и адрес на лечебното заведение; 
- Клинично звено; 
- Име и подпис от оторизирано лице; 
- Печат на лечебното заведение/клинично звено 
 

10. При записване в по-горен курс, студентите задължително представят в Учебен отдел на 
МФ заверен дневник и студентска книжка (съгласно чл. 125 ал.1 от Правилника  за 
организацията на учебната дейност на МУ - Пловдив). 

 

11. Студент с незаверена учебна практика и непредставен в Учебен отдел на МФ Дневник, 
не може да запише по-горен курс  (съгласно чл. 125 ал.2 от Правилника  за 
организацията на учебната дейност на МУ - Пловдив). 

 

12. Записването в по-горен курс е не по-късно от две седмици след началото на учебната 
година (съгласно чл. 64 ал. 1 от Правилника  за организацията на учебната дейност на 
МУ - Пловдив). 

 


