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На основание Наредба за държавните изисквания на Министерството на образовани
ето и науката за приемане на студенти във висшите училища, обнародвана с ДВ бр. 40 от 
16.05.2000 г., чл. 14 до 21 на Справочника/Правилника за прием на студенти по специал
ностите: ,,МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ" в Медицински уни
верситет гр. Пловдив, утвърден план за прием през учебната 2022/2023 г. с РМС 
№363/01.06.2022 г. и показани резултатите от кандидатстудентските конкурсни изпити 

Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъдат записани за студенти в I курс по ВТОРО КЛАСИРАНЕ за специалността 
,,МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ" по приложената табулограма. 

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 15.09.2022 до 16.09.2022 r. (до 14:00 ч.) 

Записването за специалността: ,,МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА 
ПАТОЛОГИЯ" е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет, сградата на 
Университетския информационен център, ет . 2, ст. 29. 

Студентите да ползват правата и изпълняват задълженията си, разписани в Закона за 
висшето образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на 
висше образование, както и следващи им от вътрешни за МУ-Пловдив нормативни актове, 
а именно-ПУДМУ-Пловдив, ПОУД в МУ-Пловдив и други. 

Да се запознават с всички новоприети и/или изменени/допълнени вътрешни за универ
ситета актове, приети от органите му на управление, публикувани/оповестени на интернет 
страницата на МУ -Пловдив и/или по друг подходящ начин. 

Да възстановяват нанесените от тях имуществени вреди/щети на университета. 

Настоящата заповед да бъде изпратена до Декана на Медицински факултет за сведе
ние и изпълнение и обявена в сайта на МУ-Пловдив. 

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си. 

ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, 

Ректор 

Изготвил: Георги Чапкънски, Старши експерт 

дата: 14 септември 2022 r. 



Медицинска речева и езикова патология 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КОНКУРС 2022 г./ ВТОРО КЛАСИРАНЕ 

Медицинска речева и езикова патология РО 

Номер Входящ 
по Име, презиме, фамилия Бал 

ред номер 

42002 - - - 6.00 

2 42011 - - - 4.75. 

3 42022 - - - 4.50 

КРАЙ 


