
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
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·    

 

З А П О В Е Д  

№ 3809 

 

гр. Плевен, 13.12.2022 г. 

 

           Във връзка със задължителната периодична атестация на академичния състав на  
МУ-Плевен съгласно чл. 57 от ЗВО, чл. 79, т. 11 от Правилника за устройството и 
дейността на Медицински университет – Плевен и на основание ПРАС на МУ – Плевен, 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 
В срок до 15.01.2023 г. членовете на академичния състав на МУ – Плевен да 

попълнят атестационните си карти по утвърден от Академичния съвет образец за 
периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Атестационните карти следва да бъдат попълвани в електронен вариант на web-
сайта на МУ – Плевен – www.mu-pleven.bg -> Административна система –> Вход за 
преподаватели –> Меню –> Функции –> Атестационна карта –> Въвеждане на нова 
карта. Влиза се в новосъздадената карта и се стартира с Данни за лицето, където върху 
съществуващата стара информация се въвеждат актуалните данни за 2022 г. В 
следващите раздели - Учебна дейност, Научноизследователска дейност и 
Административна дейност се нанасят данни за 2022 г.  

При непредставяне на следните изискуеми данни: 2. Учебна дейност – т. 9;                 
3. Научноизследователска дейност – т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 2, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 
10 от атестационната карта, същата ще се счита за невалидна. Като прикачен файл да 
се представи списък на цитиранията. 

Преподаватели със стаж под 3 години, подлежащите на пенсиониране в 
атестационния период и тези, които са били в продължителен отпуск поради 
майчинство, болест и др. обективни причини /над 1 година/, се освобождават от 
атестиране, но задължително попълват и представят атестационни карти. 

Атестационните карти, разпечатани на хартиен носител и заверени от 
ръководител катедра/сектор, се предоставят в Кабинета по качество и акредитация, 
намиращ се в сградата на Ректорат 1, ет.1, стая 164. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Декани, Директор ДЕСО и 
Медицински колеж и всички членове на академичния състав на МУ-Плевен за 
изпълнение. 
 

 

Ректор:/п/ 

     /Проф. д-р Д. Димитров, д.м./ 

 
 

http://www.mu-pleven.bg/

