
ПРАВИЛА, КОИТО СТУДЕНТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРАКТИКИ В БАЗИТЕ ЗА 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 
 
 

По време на обучението в базите студентите са длъжни: 
 

1. Да спазват изискванията на законовата уредба, правилниците на Колежа, 
инструкциите на наставника за обезопасяване и охрана на труда, за поведение и 
изпълнение на задачи и наредбите за вътрешния ред на базите или допълнителните 
обекти за провеждане на учебна практика;  

2. Да се отнасят към служителите на базата или допълнителните обекти с 
необходимото уважение и внимание; 

3. Да не разпространяват поверителна информация за базата, персонала и 
пациентите или допълнителните обекти, която им е станала известна при или по 
повод изпълнението на практическото обучение. Студентите са длъжни да пазят 
доброто име на базата или допълнителните обекти, в които се обучават; 

4. Да пазят доброто име на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и да 
не разпространяват конфиденциална информация относно обучението, 
преподавателите или администрацията на Колежа. 

5. Да опазват имуществото и материалните средства на базата или 
допълнителните обекти, на чиято територия се провежда практическото обучение; 

6. Да носят облекло в съответствие с изпълняваните от тях дейности, а когато 
такова не се изисква следва да бъдат прилично облечени;  

7. Забранява се фотографирането, филмирането и записването на учебния 
процес или служителите и пациентите в базите и допълнителните обекти без 
изричното разрешение на ръководителите на съответната специалност, както и 
разпространяването им в социалните мрежи; 
  

Студент, който наруши настоящите задължения за практическо обучение в 
базите или допълнителните обекти, разпоредбите на Закона за висшето 
образование, както и Правилниците на Медицинския колеж и Медицинския 
университет в зависимост от тежестта на нарушението подлежи на санкциониране 
от Ректора, включително с отстраняване от Колежа.  
  

Ръководителите на специалности с оглед на спецификата изготвят конкретни 
правила за своята специалност. 
  

Към настоящите задължения се прилага декларация, че студентът е 
информиран за правилата по време на обучението в базите и допълнителните 
обекти и че носи юридическа отговорност за своите действия. 
  
 
Правилата са приети с Решение на Колежански съвет на Медицински колеж „Й. 
Филаретова“ с Протокол № 33 от 06.06.2017 г.  
 


