
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

ФИЛИАЛ – СИЛИСТРА 

 

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА  

 
за разработване и защита на дипломни работи  

на студенти от направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 
спец. 1.3.3. Педагогика на обучението  по български език и чужд език  

и 1.3.4. Педагогика на обучението по физика и информатика –  

ОКС “бакалавър”  
 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Дипломирането е заключителен етап от обучението на 

студентите. То има статут на държавен изпит по определена 

специалност, ако студентът е дипломант по условията, указани във 

Вътрешни правила за учебната дейност на Русенски университет 

“Ангел Кънчев”, чл. 42 (1). 

 (2) Процесът на дипломирането на студентите за 

образователно-квалификационна степен “бакалавър” включва 

възлагане, разработване и защита на дипломна работа пред Комисия 

за държавен изпит, назначена със заповед на Ректора. 

 

Чл. 2. (1) Процесът по разработване на дипломна работа е 

научно-изследователска дейност, която се провежда под 

ръководството на научен ръководител и се оценява от рецензент, 

притежаващ необходимата квалификация в съответната научна 

област. 

 (2) Право да разработят и защитят дипломна работа имат само 

студенти, които успешно са завършили осми семестър при условия, 

указани във Вътрешни правила за учебната дейност на Русенския 

университет “Ангел Кънчев”, чл. 42 (1), (3). 

 (3) Студентът има право да работи по тема, избрана от списък 

с предварително обсъдени и одобрени от обучаващата катедра теми, 

или по тема, предложена от него и обсъдена в Катедрата. 

 

Чл. 3. (1) Дипломната работа се оформя и документира от 

студента според изискванията на действащите стандарти и вътрешни 

правила.  

 

 (2) Студентът представя дипломната работа за рецензиране след 

окончателното й завършване и оформяне по утвърденото задание. 



 (3) Рецензентите на дипломните работи се определят с решение 

на Катедрения съвет. 

 

Чл. 4.  Решението за недопускане на студент до дипломна защита 

се взема от Катедрения съвет въз основа становище на научния 

ръководител и/или на рецензента. 

 

Чл. 5. (1) Дипломната работа се защитава пред Комисия за 

Държавен изпит, назначена със заповед на Ректора на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“ по предложение на обучаващата катедра 

и с решение на Съвета на Филиал Силистра.  

(2) Оценката на комисията е окончателна и подлежи на 

преразглеждане само при доказани процедурни нарушения, съгласно 

нормативните документи. 

 

Чл. 6. (1) Параметрите на дипломирането са определени в 

утвърдения учебен план и решенията на Академичния съвет за график 

на учебния процес. 

 (2) Защитата на дипломни работи се провежда съгласно 

Вътрешни правил за учебната дейност и график на учебния процес за 

текущата учебна година на Русенски университет "Ангел Кънчев".  

 (3) Административната организация по дипломирането чрез 

защита на дипломни работи се осъществява от обучаващата катедра и 

Студентска канцелария на Филиала Силистра. 

 

 

II. ВЪЗЛАГАНЕ И  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

1. Изисквания към дипломантите 

 

Чл. 7.  (1) Дипломна работа може да бъде възложена на студент, 

който има статута на дипломант по условията, указани в чл. 42. (1) на 

Вътрешни правила за учебната дейност на Русенски университет 

“Ангел Кънчев”. 

 (2) Дипломна работа може да бъде възложена на студент, който 

има среден успех от положените изпити в съответното направление 

не по-нисък от Добър (4.00) и успех по съответната дисциплина не по-

нисък от Мн. добър (5.00) към момента на официалното задаване на 

темата на дипломната работа. 

 

Чл. 8. (1) Официалното възлагане на тема за дипломна работа се 

осъществява след приключване на аудиторното обучение, 

удостоверено с документ, издаден от Студентска канцелария и 



съгласно с чл. 42. (3) на Вътрешни правила за учебната дейност на 

Русенски университет “Ангел Кънчев”.  

(2) Официалното „Задание за дипломна работа“ става при 

спазване на следната процедура: 

 студентът подава молба по образец, в която са посочени 

научният ръководител и темата на дипломната работа, до 

ръководителя на Катедрата, съгласно график на учебния процес на РУ 

за текущата учебна година; 

 молбите се обсъждат на Катедрен съвет, съгласно график на 

учебния процес на РУ за текущата учебна година; 

 с решение на катедрения съвет  се определя рецензент; 

 студентът подава в Студентска канцелария на Филиала  

Задание за дипломна работа. Обяснителна записка за дипломна 

работа. 

 

Чл. 9. (1) Студент, допуснат до защита на дипломна работа, 

предоставя разработката си в два екземпляра (текстът е подвързан със 

спирала) – един на рецензента, един на председателя на комисията за 

Държавен изпит, съгласно  график на учебния процес на РУ за 

текущата учебна година; 

 

 

2. Изисквания към научните ръководители и рецензентите 

 

Чл. 10. Преподавателите, които желаят да бъдат научни 

ръководители на дипломанти, в началото на всяка учебна година 

представят пред Катедрения съвет формулировки на теми за 

дипломни разработки. След приемането им ги обявяват пред 

студентите. 

 

Чл. 11.  Изборът на научни ръководители на дипломанти и на 

рецензенти на дипломни работи се осъществява на заседание на 

Катедрен съвет на обучаващата катедра с явно гласуване. 

 

Чл. 12. Всеки научен ръководител е длъжен: 

(1) да предложи на дипломанта план за работа, включващ: 

 структура на текста; 

 библиография. 

(2) да консултира и контролира разработването на темата ; 

(3) да познава дипломната работа в окончателния й вид, за да 

удостовери с подписа си, че разработка е готова за защита. 

(4) да обсъди с дипломанта съдържанието на експозето и 

придружаващата го презентация; 



(5) да присъства на дипломната защита и да представи дипломанта и 

неговата работа по темата пред Комисията за държавен изпит. 

(6) своевременно и в писмен вид да уведоми ръководителя на 

Катедрата, ако по уважителни причини няма възможност да 

изпълни докрай ангажиментите си към дипломанта. 

 

Чл. 13. Всеки рецензент на дипломна работа е длъжен: 

- да се запознае със съдържанието на дипломната работа; 

- да предостави рецензията си в два екземпляра  - на дипломанта 

и пред комисията за Държавен изпит); 

- рецензията да включва: анализ на структурата на дипломната 

работа, преценка на актуалност на темата, формулировка на тезите и 

тяхната аргументация, задълбоченост на изводите, адекватност на 

използваните методологични подходи; стил, използвания терминологичен 

апарат; 

- рецензентът откроява положителните страни и слабостите на 

разработката;  

- задава въпроси, отговорите на които биха изяснили 

определени неясноти и/или допълнили концептуално разработката. 

- рецензията завършва с препоръка към комисията за Държавен 

изпит за оценка а дипломната разработка. 

 

3. Изисквания към: темата, графичното оформление на дипломната 

работа и към съхранението й след приключване на защитата. 

 

Чл. 14. (1) Темата на дипломната работа се избира по утвърден на 

заседание на обучаващата катедра списък за съответното 

направление. 

 (2) Темата на дипломната работа се определя съвместно с научния 

ръководител. Корекции по нея или промяна са възможни след 

решение на Катедрения съвет, към който е отправена молбата (не по-

късно от 3 месеца преди датата на защита). 

 (3) Темата на дипломната работа трябва да е ясно формулирана, да 

е в контекста на изучавания материал и да отразява съвременни 

тенденции в  съответната научна област. 

 (4) Дипломната работа може да има експериментално-

изследователски или теоретично-изследователски характер. 

 

 (5) Темата на дипломната работа се изписва без съкращения във 

всички официални документи. 

(6) Обемът на дипломната работа е не по-малко от 55 (петдесет и 

пет) страници при зададени параметри – 30 реда/60 знака (Paper A4, 

Paragraf Setup: Header 1, Footer 12; Margins: Top 20,  Left 24, Botton 32, Right 

32, Line spasing 21. 



  (7) В дипломната работа задължително са откроени: предмет, цел, 

задачи, методи на изследването, библиографска справка, приложения. 

 (8) Дипломната работа се предоставя в Катедрата по съответното 

направление в 2 екземпляра. След успешна защита на дипломната работа 

пред Комисията за държавен изпит, единият екземпляр се съхранява в 

библиотеката на Филиала, вторият - в Катедрата. Дипломните работи се 

съхраняват поне пет години след датата на защитата. 

 (9)  Защитата на дипломната работа е публична и протича при 

следната последователност: 

- научният ръководител представя дипломанта и научната му 

разработка; 

- дипломантът представя дипломната си работа (в рамките на 10 

минути), като откроява целта и задачите на разработката си, 

основните проблеми, използваните методологични подходи, 

изводите, приносните моменти; при необходимост илюстрира с 

презентации, постери и други нагледни материали;  

- рецензентът прочита рецензията си - лично. Ако отсъства, 

рецензията се прочита от представител на Катедрата, назначен от 

Ръководителя на катедрата. 

- дипломантът отговаря на поставените въпроси, коментира 

направените от рецензента бележки; 

- членовете на комисията за Държавен изпит задават въпроси на 

дипломанта; 

- когато отговаря на въпросите, дипломантът може да прави 

справки в текста на дипломната си работа; 

- Председателят на комисията за Държавен изпит приключва 

защитата след изчерпване на всички въпроси и отговори. 

(10) Изисквания към съдържанието на експозето на дипломната 

работа: 

- обръщение към комисията за Държавен изпит; 

- представяне на дипломанта. 

- представяне на темата в следния ред: мотиви за избор на темата, 

използвани подходи и методи, логика на изложението, основни 

структурни елементи, крайни резултати и изводи. 

- благодарности към научния ръководител и рецензента (по 

преценка на дипломанта). 

 Чл. 15. (1)  След публичната защита дипломната работа се оценява 

от комисията за Държавен изпит на закрито заседание на същата.  

 (3)  Дипломната работа се оценява с две оценки по петобалната 

система: за текста на дипломна работа и за защита на същата. 

(4) Дипломната работа се оценява въз основа на следните критерии: 

- актуалност на проблема (темата); 

- ясна концепция; 

- сериозна аргументация; 



- задълбочени изводи; 

- личен принос при разработката на проблема; 

- проучена литература; 

- обем и сложност на разработката; 

- графично оформление; 

- предложената от рецензента оценка; 

- пълнота и задълбоченост на отговорите, дадени по време 

на защитата. 

 (5) Оценката от защитата на дипломната работа се съобщава 

публично пред дипломанта и присъстващите на защитата след 

приключване на закритото заседание на Комисията. 

 (6) Оценката от защитата на дипломната работа се вписва в  

студентската книжка на дипломанта и в протокола за проведени държавни 

изпити и се удостоверява с подпис от членовете на комисията. 

 (7) Ако оценката, поставена от Комисията за държавен изпит, е 

слаба, дипломантът получава възможност за втора защита на поправителна 

сесия след преработване на дипломната работа или работа по нова тема.  

Настоящите правила за разработване и защита на дипломна 

работа подлежат на актуализация от Катедрата 

Настоящите правила за разработване и защита на дипломна 

работа са утвърдени на Съвет на Филиал Силистра от  

04.02.2020. 

 

 

 

 

Директор: 

                (доц. д-р В. Стоянов) 

Настоящите Основни правила по своя характер са методически. Те 

определят целта, задачите и последователността при избиране на тема, 

разработване и защита пред Държавна комисия на дипломна работа от 

студентите на специалност Педагогика на обучението по български език и 

английски език, Педагогика на обучението по български език и румънски 

език, за които отговаря Катедра по филологически и природни науки към 

Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“.  

Авторите доц. д.ф.н. Т. Георгиева и доц. д-р Р. Лебедова са използвали 

Вътрешни правила за учебната дейност на РУ „Ангел Кънчев“ в 

съответствие с регламентираните държавни изисквания и положителния 

опит от обучението на студенти по специалностите във Филиала. 


