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ЗАПОВЕД 

№/2. я.�.f.i#. ! l..-.P.'.1. !.-. (. ·

1./ гр. Пловдив 

На основание чл. 3 8 ал. 2 и ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на МУ - Пловдив 
и изготвен от курсовия ръководител график за зимна изпитна сесия на учебната 2022/2023 
година на специалност „Лекарски асистент" 1-ви курс 

НАРЕЖДАМ: 

Явяването на студентите от специалност „Лекарски асистент" 1-ви курс да стане по 
следния график, съгласуван с ръководителите на катедри: 

1. Анатомия на човека -1 ауд. Аудиторен комплекс

27 .О 1 .2023 г.- 08 :00 часа
2. Микробиология, паразитология и вирусология -присъствен в контролирана среда

- VIII ауд. -Аудиторен комплекс

18.01.2023 г. - 14:00 часа
3. Грижи за болния и инжекционна техника - кабинет Акушерски грижи -

Медицински колеж
06.01.2023 г. -09:00 часа - 1 гр.
09.01.2023 г. -09:00 часа - 2 гр.

4. Медицинска етика и деонтология -зала в кат. Управление на здравните грижи

20.01.2023 г. -10:00 часа
5. Информатика - учебни зали - ФОЗ

24.01.2023 г. - 10:00 часа
6. Биология - в катедрата, ет. 3 - нов учебен корпус

12.01.2023 г. -09:00 часа
7. Медицинска психология - 111 ауд. Аудиторен комплекс

11.01.2023 г. - 10:00 часа
8. Комуникативни умения - зала в кат. Управление на здравните грижи

10.01.2023 г. -10:00 часа
9. Латински език с медицински термини - 19 стая - ДЕСО

13.01.2023 г. -09:00 часа
1 О. Хигиена и екология -зала в катедрата 

04.01.2023 г. -09:30 часа 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на катедрите, учебен отдел и 
студентите. 

ПРОФ. Д-Р М. СЕМЕРДЖИЕВА, 
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