
Фармако-
гнозия I част

Фармако-
логия

Социална 
фарм. и фарм.     
законодатво 

Медицинска 
генетика

Технология на 
Л. Ф.  част II

Фармацев-
тичен анализ

Токсикология 
Фармако-

икономика

26.9.2022 Понеделник
13:00 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

ет. 5

27.9.2022 Вторник

28.9.2022 Сряда
9:00 ч;              

ет. 5
9:00 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

в катедрата

29.9.2022 Четвъртък
8:30 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

ет. 5
9:00 ч;              

в катедрата
13:00 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

в катедрата

30.9.2022 Петък
13:00 ч;              

в катедрата

3.10.2022 Понеделник

8:30 ч;               
в катедрата             

13:00 ч;               
в катедрата

8:30 ч;              
в катедрата

9:00 ч;              
ет. 5

4.10.2022 Вторник
9:00 ч;              

зала 223

5.10.2022 Сряда
9:00 ч;              

ет. 5
9:00 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

зала 223
9:00 ч;              

в катедрата

6.10.2022 Четвъртък
9:00 ч;              

ет. 5
9:00 ч;              

в катедрата
13:00 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

в катедрата
9:00 ч;              

в катедрата

7.10.2022 Петък

8:30 ч;               
в катедрата             

13:00 ч;               
в катедрата

Медицински Университет - София - Фармацевтичен Факултет
допълнителна платена изпитна сесия - уч. 2021/22 г. 

Четвърти курс

*Важно: Записването за изпитите по Фармакогнозия - част 1, Фармакология, Технология на лекарствените форми - част 2, Фармацевтичен анализ и 
Токсикология се извършва и по електронен  път в doodle.com

Важна допълнителна информация: Сумите се превеждат само по банков път (60 лв за един изпит за български студенти и 90 лв за един изпит за 
чуждестранни студенти обучавани на български език). Платежните документи следва да бъдат сканирани или снимани с мобилен телефон и (задължително) 
изпращани, веднага след електронната регистрация  на имейл: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg. Възможно е  превеждане на необходимата сума за 
явяване на няколко изпита да става с едно платежно нареждане. Моля посочвайте в текста на платежното нареждане за явяване на  изпит по кои 
дисциплини е преведена съответната сума, дататa на която искате да се явите и факултетен №. 
Банкова сметка за нареждане на преводите: IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03        BIC: BPBIBGSF      Юробанк България АД




