Медицински
Факултет при СУ
“Св. Климент
Охридски” Ви дава
възможност да:


Да придобиете в рамките на
магистърската степен
професионална квалификация
“Магистър—лекар“.



Да придобете теоретични
знания и практически умения
чрез обучение от
висококвалифицирани
преподаватели в найсъвременната клинична база
у нас, позволяващa успешно
професионално развитие.



Софии ски университет
“Св. Климент Охридски”
Медицински факултет

Да покриете изискванията на
програмите за студентска
мобилност на Европейския съюз
чрез участия в краткосрочни
специализации в рамките на
тези програми, научноизследователски разработки и
студентски научни кръжоци.

За повече информация:
Учебен отдел, Медицински Факултет
тел: 02/8687140;
тел: 02/9607417;
гр. София, 1407, ул. “Козяк” №1
WWW.UNI-SOFIA.BG
E-mail: stoyanovaboryana@gmail.com

Медицина

Обучение
Ние предлагаме висококачествено обучение,
съобразено с всички европейски директиви в
следните специалности:


Хуманна медицина



Медицинска сестра



Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Обучението на студентите в Медицинския

Кратка история

факултет се осъществява по учебен план,
Обучението на студентите в предклиничната
съобразен с Наредбата за единните държавни

Медицинският факултет съществува в структурата
на Софийския Университет от 1917 до 1950 г.,

изисквания за придобиване на образователноквалификационната степен „магистър“ по

Университет - София. През 2003 Медицински

специалността „Медицина” в нашата страна, като

факултет е възстановен в структурата на Софийски

едновременно се удовлетворяват и изискванията
на Директива 93/16/ЕИО от 5.04.1993 г.

за откриване на Медицинския факултет като
основно звено в структурата на Софийския

лаборатории на територията на Физическия,

Клиничната част се провежда в клиниките на
УБ “Лозенец” , Военно-медицинска Академия София , УМБАЛ “Св. Иван Рилски”,
“Софиямед” и “Ситиклиник”.

Националната агенция по оценяване и
акредитация даде положителна оценка на Проекта

част се извършва в УБ “Лозенец” , както и в
отлично оборудвани и специализирани

Химическия и Биологическия факултет към СУ.

когато бива отделен и се основава Медицински

Университет. Акредитационният съвет на

Учебни бази

Продължителността на обучението е 6 години (12
семестъра).

Кандидатстване

университет “Св. Климент Охридски”. И така, през
учебната 2007/2008 г. Софийският университет
прие първият си випуск студенти по „Медицина”
във възстановения Медицински факултет и през
декември 2013 успешно се дипломира първият
випуск.

Кандидатства се с оценки от
писмени изпити по Биология и Химия,
които са общи за целия университет.
Информация за дати за изпити и
срокове за подаване на документи
търсете на Уеб-сайта www.uni-sofia.bg

