VIІI. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Студентите с незаверен зимен семестър прекъсват летния семестър и презаписват
учебната година / след заплащане на нормативно определена такса/. Презаписвалите по
слаб успех или поради незаверен семестър се отстраняват.
2. По решение на Декана бременните студентки и майки с деца до 6 години,
диспансерно болните, тежко заболели по време на сесия или студентите със сериозни
семейни причини, могат да ползват удължена изпитна сесия до започване на летния
семестър. Студентите, обучаващи се по циклична система, получават право на явяване
на изпит на датите, определени за следващите цикли. Студентите от ФДМ имат право
на избор за редовна или поправителна февруарска сесия.
3. Студентите с незаверен летен семестър прекъсват зимния семестър на следващата
учебна година и презаписват летния / след заплащане на нормативно определена такса/.
4. С решение на Декана бременните студентки и майки с деца до 6 години, диспансерно
болните, тежко заболели по време на сесия или студенти със сериозни семейни
причини, могат да ползват удължена юнска сесия / до 7 дни след приключване на
редовната сесия /.
5. Студентите се допускат до поправителна сесия с неограничен брой изпити.
5.1. За студентите от ФДМ явяването на поправителна сесия е по избор
/ февруарска или септемврийска/.
6. Студентите, които не са положили семестриалните изпити по време на редовните или
удължени сесии (януарска и юнска) имат право на явяване на поправителна
(септемврийска) и ликвидационни сесии.
7. Студентите, обучаващи се по циклична система, които по уважителни причини са
пропуснали възможността за явяване на изпит в съответния срок, могат да се явят в
рамките на същата учебна година в друг цикъл. При неизползване на тази възможност
по уважителни причини, те получават право на две явявания - на поправителна и на
удължена поправителна сесия.
8. Студентите, обучаващи се по циклична система, незаверили цикъл /цикли/
презаписват учебната година с право на явяване на изпити по заверените цикли.
Презаписвалите от предходни учебни години поради незаверен семестър или по слаб
успех се отстраняват /с изключение на VI курс/.
9. Разрешение за отработване на упражнения се дава при уважителни причини,
удостоверени с необходимия документ: до две отсъствия - от Ръководителя на
съответната катедра; до три отсъствия - от Зам. Декана по УД на факултета, въз основа
на подадена молба, не по-късно от три дни след отсъствието, а не след последното
отсъствие /ако отсъствията не са последователни/; при повече от три отсъствия, но не
повече от 1/3 от хорариума по учебен план, Деканът предлага решаване на
студентското положение.Отработването на упражненията се провежда непосредствено
след отсъствието в границите до 14-та седмица, а не в края на семестъра. Отработеното
упражнение да се проконтролира от асистента, водещ упражнението на съответната
група, към която е причислен студента като бъде извършен текущ контрол с кратко
устно препитване.
Извършеният текущ контрол да се нанесе в учебната тетрадка (контролния картон) на
студента като се отрази името на асистента, при който е отработено упражнението.
10. За студентите по медицина, обучаващи се по циклична система, направили три
отсъствия, ги отработват с разрешение на Декана. Задължават се ръководителите на
катедри да осигурят отработване в съботни, неделни дни, нощни дежурства, както и
през времето, определено за подготовка и явяване на изпити.

11.Студентите от Факултета по обществено здраве, специалности – „Акушерка” и
„Медицинска сестра” направили до 3 дни отсъствия от клинична практика, ги
отработват с разрешение от Ръководител катедра „Здравни грижи”.
11. А. Студентите от Факултета по обществено здраве от специалностите “Акушерка”; “Медицинска сестра” степен “бакалавър” незаверили клинична практика в съответното отделение не
могат да продължат практиката и прекъсват по незаверен семестър.
12. Студентите от Медицински колеж - София и Филиал-Враца, направили до 3 дни
отсъствия от учебна практика, ги отработват с разрешение на директорите.
Отсъстващите по уважителни причини, отработват учебната практика в съботни,
неделни дни, нощни дежурства и времето определено за подготовка и явяване на
изпити.
13. За бременни и майки с деца до шестгодишна възраст се разрешават удължени
януарска сесия до 15 март и септемврийска до 15 октомври.
14. Студентите от I до V курс, за МФ и VІ к., с повече от един изпит за поправителната
сесия, които получават на един от тях слаба оценка, а поради болест или сериозни
семейни причини не могат да ползват цялата поправителна сесия, получават
разрешение за явяване на ликвидационна сесия само за изпитите, на които не са се
явили по уважителни причини. Студентското им положение се решава в зависимост от
постигнатия успех.
15. Студентите, останали с над три неположени изпити до приключване на
поправителната сесия по здравословни причини, подали молби до Декана с приложен
документ, прекъсват по болест.
16. Студентите, завършващи семестриално, които след поправителната сесия остават с
до 3 неположени изпита, имат право на ликвидационна сесия.
17.Студентите, завършващи семестриално, които след поправителната сесия остават с
над три неположени изпити, презаписват по слаб успех, независимо дали са прекъсвали
поради незаверен семестър или презаписвали по слаб успех в предишните години.
Неположилите успешно изпитите презаписали студенти, се отстраняват от
Университета.
18.Студентите от ФФ и ФОЗ, завършили семестриално, които след ликвидационната
сесия останат с неположени изпити, презаписват по слаб успех, независимо от броя на
изпитите и дали са прекъсвали поради незаверен семестър или презаписвали по слаб
успех в предишните години. Неположилите успешно изпити презаписали студенти се
отстраняват от Университета.
19. Студенти, които не завършват семестриално, останали след поправителна сесия с
четири и повече неположени изпити, се отстраняват.
20. Студенти, които не завършват семестриално, останали след поправителната сесия с
до три неположени изпита имат право на явяване на ликвидационна сесия.
Неположилите и трите изпита презаписват по слаб успех след заплащане на
нормативно определената такса. Презаписвалите по слаб успех или поради незаверен
семестър се отстраняват.
21. Студенти, които не завършват семестриално, останали след ликвидационна сесия с
до два неположени изпита записват условно.
22. Обучаващите се по цикличната система студенти по медицина /без семестриално
завършващите/, останали след ликвидационната сесия с два неположени изпита,
записват условно. Условните изпити следва да бъдат положени до края на учебната
година в съответствие с учебния план. Студентите имат право на три явявания - на
редовна, поправителна и ликвидационна сесия.

23. Разрешава се условно записване на учебна година с до два невзети изпита за всяка
учебна година, но не по едни и същи дисциплини. Студентите от МФ записали условно
се задължават да натрупат кредитите в следващата учебна година.
24. Презаписване по слаб успех или прекъсване поради незаверен семестър се
разрешава само веднъж за периода на обучението /с изключение на семестриално
завършващите/.
25. Студентите, записали условно, неположили успешно условните си изпити /или
единия от тях/, презаписват годината, в която по учебен план е съответната
дисциплина, след заплащане на нормативно определената такса.
- чуждестранни студенти, записани на пълна такса на обучение, заплащат стойността /
за съответна учебна година/ на дисциплините, по които не са положили успешно
изпити;
- чуждестранни студенти, записани по ПМС № 228/20.05.97г. губят право на стипендия
и заплащат стойността / за съответната учебна година / на дисциплините, по които не са
положили успешно изпити;
- чуждестранни студенти, записани по ПМС № 103/31.05.93г. заплащат 30% от
стойността / за съответната учебна година/ на дисциплините, по които не са положили
успешно изпити.
26.Студентите, прекъснали поради не взети изпити, презаписват учебната година с
право на явяване на изпитите, без да посещават учебните занятия.
Студентите от ФОЗ, специалности „медицинска сестра” и „акушерка” изпълняват и
задълженията по клинична практика за годината на презаписването.
Студентите от Медицински колеж- София и Филиал-Враца изпълняват и задълженията
си по учебна практика за годината на презаписването.
27. Бременните студентки и майки с деца до 6 години могат да прекъсват обучението
си до 2 години за всяко дете. След това до навършване на 6-годишната възраст на
детето, ползват облекчен режим на учебни занятия. Всеки факултет преценява какъв
може да бъде облекчения режим според спецификата на обучение.
28. Прекъсналите по здравословни, семейни или социални причини, които имат заверен
семестър и цикли за учебната година, имат право на явяване на изпити в съответствие с
учебния план. При тежко и продължително боледуване Ректорът може да разреши
прекъсване до три години без право на явяване на изпити.
29. Прекъсване по финансови, социални или семейни причини се разрешава след
завършена една учебна година само един път по време на следването, най-много до две
последователни години. Изключенията се разглеждат от ръководството на факултета.
30. Презаписалите чуждестранни студенти заплащат такса в размер на процент от
хорариума на дисциплините, по които нямат успешно положен изпит.
31. Български студенти, загубили студентските права до 5 години от датата на
отстраняването им могат да ги възстановят без полагане на конкурсен изпит със
заплащане на такса в размер на среднопретегления норматив за годишната издръжка на
един студент по Закона за бюджета за съответната финансова година. След изтичане на
петгодишен срок от отстраняването, възстановяването се извършва чрез успешно
положени кандидат-студентски изпити.
32. Студентите, възстановили студентските права, изпълняват всички задължения по
учебен план по дисциплините, по които нямат успешно положени изпити.
33. Студентското положение на обучаващите се задочно във ФОЗ се урежда в
съответствие с настоящия Правилник.
34. В срок до 1 седмица след приключване на септемврийската поправителна сесия
студентите са длъжни да се явят в Деканата на съответния факултет за уточняване на

студентското им положение. След този срок студентското положение се решава в
съответствие с настоящия Правилник без задължителното присъствие на студента.
35. Записването на студентите в началото на учебната година се извършва както следва:
35.1. За студенти с всички положени изпити – до една седмица след началото на
учебната година;
35.2. За студенти с изпити на удължена и ликвидационна сесии – до една седмица след
приключване на съответната сесия;
35.3. Студентите, не спазили сроковете за записване презаписват учебната година.
36.Нормативно определената такса за обучение се внася в началото на всеки семестър.
37.Окончателното студентско положение се решава със заповед на Ректора в
съответствие с доклад на Декана на факултета / Директора на колежа или Филиала.
38. При нарушаване Правилниците на МУ - София и морално-етичните норми на
поведение, студентите се санкционират съгласно ЗВО.
38.1. За преписване с помощни средства по време на изпит, документирано с протокол,
подписан от членовете на изпитната комисия студентът се отстранява от Университета
за една година.
38.2. При незаплащане нормативно определената такса, наемите в Студентските
общежития и при нанасяне на имуществени щети на учебната база, студентите се
санкционират както следва:
- с предупреждение за отстраняване;
- с отстраняване
39. Студенти, отстранени по реда на чл.74,ал.2 от ЗВО не могат да придобиват
студентски права в МУ-София за срок от пет години.

