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ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СТАЖ
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”
І. Общи положения
Държавният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална
подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време
на следването практически знания и умения, да изгражда трудова и теоретична подготовка за
самостоятелно решаване на организационни, профилактични, лечебни и други просесионални
задачи.
Общата продължителност на стажа е 48 седмици (336 календарни дни/ 240 работни
дни) и се разпределят както следва:
1. Вътрешни болести – 12 седмици (84 календарни дни/ 60 работни дни).
2. Хирургически болести – 10 седмици (70 календарни дни/ 50 работни дни).
3. Акушерство и гинекология – 7 седмици (49 календарни дни/ 35 работни дни).
4. Детски болести – 6 седмици (42 календарни дни/ 30 работни дни).
5. Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална медицина – 7 седмици (49
календарни дни/ 35 работни дни).
6. Спешни състояния в медицината – 3 седмици (21 календарни дни/ 15 работни дни).
7. Клиничен стаж по желание - 3 седмици (21 календарни дни/ 15 работни дни).
Времето определено за полагане на държавните изпити е 4 седмици. Държавният стаж
се провежда след Х-ти семестър, а изпитите се полагат циклично, след приключване на стажа
по всяка дисциплина.
За полагане на държавен изпит се определят една редовна и една ликвидационна
сесии. Редовна е сесията непосредствено след приключване на държавния стаж по
съответната дисциплина. Ликвидационната сесия се провежда след приключване на целия
държавен стаж. Студентите, приключили държавния стаж по всички дисциплини, но не
положили своевременно държавните си изпити, могат да сторят това и на ликвидационната
сесия.
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Студентите от VІ-ти курс провеждат държавен стаж в клиниките и катедрите съгласно
следното разпределение:
1. Вътрешни болести – 12 седмици
Клиника по кардиология – 16 к.д./ 10 р.д.
Клиника по пулмология – 15 к.д./ 10 р.д.
Клиника по гастроентерология – 14 к.д./ 10 р.д.
Клиника по нефрология – 10 к.д./ 7 р.д.
Клиника по ендокринология - 10 к.д./ 7 р.д.
Клиника по хематология - 10 к.д./ 7 р.д.
Клинична лаборатория - 4 к.д./ 4 р.д.
ДКБ приемен кабинет - 5 к.д./ 5 р.д.
2. Хирургически болести – 10 седмици
Клиника по хирургия – 40 к.д./ 30 р.д.
Клиника по ортопедия - 10 к.д./ 5 р.д.
Клиника по урология - 10 к.д./ 5 р.д.
Онкология - 5 к.д./ 5 р.д.
ДКБ приемен кабинет - 5 к.д./ 5 р.д.
3. Акушерство и гинекология – 7 седмици
Акушерска клиника - 23 к.д./ 15 р.д.
Гинекология - 13 к.д./ 10 р.д.
Рискова бременност - 8 к.д./ 5 р.д.
Онкогинекология - 5 к.д./ 5 р.д.
4. Детски болести – 6 седмици
Детска клиника - 39 к.д./ 27 р.д.
ДКБ приемен кабинет - 3 к.д./ 3 р.д.
5. Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална медицина – 7 седмици
Клиника по инфекциозни болести - 14 к.д./ 10 р.д.
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Епидемиология - 7 к.д./ 5 р.д.
Хигиена, медицинска екология - 21 к.д./ 15 р.д.
Социална медицина - 7 к.д./ 5 р.д.
6. Спешни състояния в медицината – 3 седмици
Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” – 21 к.д./ 15 р
7. Клиничен стаж по желание – 3 седмици
Провежда се в катедрите и клиниките на МУ – Плевен, по предпочитани от студентите
клинични дисциплини – 21 к.д./ 15 р.д.
В последния ден от стажа по „Спешни състояние в медицината” и „Клиничен стаж по
желание”, със студентите се провежда събеседване, след което успешно приключилите
получават удостоверение за проведен стаж от съответната катедра/клиника.
ІІ. Бази, разпределение на стажантите, ръководство и контрол на държавния стаж
Държавният стаж се провежда в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен или в
акредитирани и признати лечебно-профилактични бази в страната. Не се допуска провеждане
на държавен стаж в чужбина от чуждестранни студенти. Разпределението на студентите в
стажантски групи и бази се извършва от служба „Студентска канцелария” и се утвърждавао
от Декана на ФМ. Деканът организира и непосредствено контролира цялостната работа по
провеждането на държавния стаж.
ІІІ. Задължения на стажантите
По време на държавния стаж стажантите са длъжни:
 Да спазват Закона за висшето образование, Правилника за устройството и
дейността на МУ – Плевен, Наредбата за вътрешния ред на клиниките, лечебнопрофилактичните заведения и производствените предприятия.
 Да спазват определеното работно време, в което се включват 3 часа
задължителни тематични занятия, а в останалата част на работния ден да
извършват обследване на болни, участие в рапорт и визитации, снемане на
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анамнеза и статус, изготвяне на епикризи, определяне на терапия, участие и
асистиране в операции и др.
 Да отработват предвидените в учебните програми задължителни дневни и
нощни дежурства под контрола на дежурния лекар, да изпълняват всички
разпореждания на своите ръководители, да попълват редовно „Картона на
стажанта”, който представят след заверка от съответния ръководител в служба
„Студентска канцелария”.
Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за държавен стаж по
определена дисциплина, не получава заверка на личния картон и не се допуска до държавен
изпит. Той продължава със следващия по график държавен стаж и след приключване на стажа
по всички дисциплини повтаря незаверения стаж, след което получава право за явяване на
изпит.
ІV. Финансово обезпечение
Стажантите получават стипендии по общия ред, т.е. в съответствие с успеха и средния
доход на член от семейството.
Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на част или целия
държавен стаж, не получават стипендия за периода на прекъсването.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е приет на заседание на АС на 30.05.1994 г. и влиза в сила от деня на

приемането му. Коригиран и допълнен от Общото събрание на 15.06.2000 г. Изменения и
допълнения на правилника стават по реда на приемането му.
§ 2. Правилникът е актуализиран и допълнен съгласно установения ред на заседания на АС на
24.09.2012 год. (Протокол № 31) и 24.02.2014 год. (Протокол № 12) и влиза в сила от деня на
приемането на последната актуализация.
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