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АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА 
Академично събитие Дата на провеждане 

Тържествено откриване на учебната година за 

чуждестранните студенти 

19 февруари 2018 г. 

Ден на кандидат-студента в МУ-Плевен 01 март 2018 г.  

Предварителна изпитна сесия за кандидат-студенти 24 февруари 2018 г. – изнесен изпит за бакалавърските 

специалности в град Монтана 

10 март 2018 г. - изнесен изпит за бакалавърските 

специалности в град Видин 

24 март 2018 г. – изпит-тест по биология за бакалавърските 

специалности 

25 март 2018 г. – изпит по биология за специалностите 

„Медицина” и „Фармация“ 

14 април 2018 г. – изпит по химия за специалностите 

„Медицина” и „Фармация“ 

Редовна изпитна сесия за кандидат-студенти 3 юли 2018 г. - изпит по биология за специалностите 

„Медицина” и „Фармация“ 

10 юли 2018 г. - изпит по химия за специалностите 

„Медицина” и „Фармация“ 

19 юли 2018 г. – писмен изпит за специалност „Управление 

на здравните грижи” /бакалавър и магистър/ 

20 юли 2018 г. – устен изпит за специалностите „Управление 

на здравните грижи”, ОКС „Бакалавър“ и „Обществено 

здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 

23 юли 2018 г. – тест по биология за бакалавърските 

специалности 



  

Седмица на социалната работа – мероприятия на студенти 

от специалност „Социални дейности” 

и форум „10 години иновации – обучение, опит, практика“ 

19-23 март 2018 г. 

22-23 март 2018 г. 

VI национална студентска научна сесия с международно 

участие „Здравните грижи през ХХI век – 

предизвикателства и перспективи” и Тържествено 

честване на 10 години Факултет „Здравни грижи” 

22-23 март 2018 г. 

Промоция на чуждестранните студенти на Факултет 

„Медицина” 

30 март 2018 г. 

Информационен ден по програма “Еразъм +“ 18 април 2018 г. 

Ден на биоетиката 19 април 2018 г. 

Тържествена промоция на Факултет „Обществено здраве” 20 април 2018 г. 

V Модерно училище по акушерство и гинекология 27 – 29 април 2018 г. 

Тържествено честване на 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост 

22 май 2018 г. 

II Международна ХАЙФУ Конференция “Current Clinical 

Practice and Future Avenues” 

7 - 8 юни 2018 г. 

Тържествено откриване на новата 2018/2019 академична 

година 

10 септември 2018 г. 

ХVI Международна научна конференция за студенти и 

млади лекари  

08-13 октомври 2018 г. 

 

Глобален ден на етиката  19 октомври 2018 г. 

Тържествено честване на 70 години Медицински колеж в 

Плевен и ХVI Национална студентска конференция за 

студенти и преподаватели на Медицински колеж 

30 октомври 2018 

Тържествена промоция на Факултет „Здравни грижи” и 

Медицински колеж на Празника на МУ-Плевен 

31 октомври 2018 г. 



  

Ден на народите International Day 17 ноември 2018 г. 

VII Училище по лапароскопска и роботизирана хирургия 

за студенти 
22 - 23 ноември 2018 г. 

Тържествена промоция на Факултет „Медицина” 4 декември 2018 г. 

 


