
 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 
 
Уважаеми студенти, 
Информираме Ви, че за явяване на септемврийската поправителна сесия по Микробиология и 
по Клинична имунология е необходимо да се запишете в периода от 22.08.2022г. (понеделник) 
до 12:00 часа на 26.08.2022г. (петък).  

Моля да подадете следните данни в горепосочения период: 

Име: ………………………………; Факултетен номер: ………….; 
Специалност ………….; Курс …………………….; Група: ……..; 
За изпит по: ………………………. (Микробиология или Клинична имунология)  
на дата: ………………………….... 

 

- записване на място - Учебна лаборатория към Катедрата по микробиология и имунология 

 или  

- на имейл: milena.mitreva@mu-plovdiv.bg  с копие до:  microbiology@ff.mu-plovdiv.bg 

   За изпитите, които ще се проведат в Медицински колеж – записване в колежа. 
 
До изпита ще бъдат допуснати само студенти, чиито имена са налични в официалните 
протоколи от Учебен отдел. 
 
Датите за септемврийската поправителна сесия (българо-езични студенти) са както следва: 

01.09.2022г. (четвъртък) 
- Изпит по Микробиология за Медици (БЕ) – от 13:30ч. – VIII Аудитория на АК (Аудиторен 
комплекс) – присъствен в контролирана среда. 
 
02.09.2022г. (петък) 
- Изпит по Клинична имунология (БЕ) – от 10:00ч. - VIII Аудитория на АК (Аудиторен комплекс) 
– присъствен в контролирана среда. 
 
02.09.2022г. (петък) 
- Изпит по Микробиология за Дентални медици (БЕ) – от 12:00ч. - VIII  Аудитория на 
АК(Аудиторен комплекс)  – присъствен в контролирана среда. 
 
02.09.2022г. (петък) 
 - Изпит по Микробиология, паразитология и вирусология за  Медицински сестри - от 14:00ч. -  
VIII Аудитория на АК(Аудиторен комплекс)  – присъствен в контролирана среда. 
 
07.09.2022г. (сряда) 
- Изпит по Микробиология за Фармацевти (БЕ) – от 08:00ч. - VIII Аудитория на АК (Аудиторен 
комплекс) – присъствен в контролирана среда. 
 



 
 
 
 
07.09.2022г. (сряда) 
- Изпит по Микробиология за Инструктор диетично хранене  - от 08:00ч. - VIII Аудитория на 
АК (Аудиторен комплекс) – присъствен в контролирана среда. 
 
07.09.2022г. (сряда) 
- Изпит по Микробиология за Помощник - фармацевти, Акушерки  и Лекарски асистент – от 
12:00ч. - VIII Аудитория на АК(Аудиторен комплекс)  – присъствен в контролирана среда. 
 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 
      
07.09.2022г. (сряда) 
- Изпит по Микробиология за Инспектор обществено здраве - от 08:30ч. – Медицински колеж  
 
- Държавен изпит за Инструктор диетично хранене  - от 12:00ч. - Медицински колеж  
 
08.09.2022г. (четвъртък) 
- Изпит по Микробиология за Медицински лаборант I курс  - от 08:00ч. – практичен изпит и от 
11:30 ч. теоретичен изпит – Медицински колеж 
 
- Изпит по Микробиология за Медицински лаборант II курс  - от 10:00ч. – практичен изпит и от 
12:30 ч. теоретичен изпит – Медицински колеж 
 
- Държавен изпит за Медицински лаборант III курс - от 10:30ч. – практичен изпит и от 13:30 ч. 
теоретичен изпит – Медицински колеж 

 
 
 

 Р-л Катедра: Медицинска  Микробиология и имунология “Проф. д-р Елисей Янев“ 
       /Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм/ 
 


