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АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА“ 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ 

 НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДИЗАЙН - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ 

 

В катедра „Архитектура и урбанистика“ /при секретаря/ се представят: 

 

1. АЛБУМ, формат А3 -  1 бр. Албумът съдържа: 

 Отчетен лист (линк за изтегляне в края на документа)-минимум 10 консултации.  

 Декларация за автентичност(линк за изтегляне в края на документа). 

 Челна страница, съдържаща: Корица с изображение и текст - наименование на 

дипломния проект. Титулна страница с лого на университета, наименование на факултета и 

катедрата, наименование на дипломния проект, направлението, към което принадлежи 

дипломната разработка, имената, факултетния номер на студента-дипломант, титлите и 

имената на дипломния ръководител(и).  

 Задание на дипломния проект - Дипломният ръководител предоставя задание с 

посочени технически изисквания. Дипломантът може да развие и/или/ допълни проектното 

задание като детайлира и формулира основни и второстепенни функционални връзки, 

функционални групи, ползватели, изисквания към стила или търсеният краен естетичен ефект. 

 Проучване на темата и предмета на дипломната работа  

 Проучване на продукта ( културен, производствен, търговски, услуга и т.н.) 

 Проучване на потребителя – възраст, социален статус, интереси, образование, регион, 

очаквано поведение, навици и др. 

 Проучване на чужди разработки по темата 

 Съставяне на детайлно проектно задание - формулиране на посланието и 

информацията, формата и структурата им; формулиране на стила. Съставяне на 

списък от елементите необходими за възможно най - пълен рекламен брендинг. 

 Обяснителната записка – резюме на съдържанието на дипломната работа с 

няколко основни насоки в текста – тема и цел на проекта, ситуация и достъп (ако е приложимо), 

функция (ако е приложимо), естетика, технология/материали за изпълнение. Записката е в 

обем от 2 до 4 страници А4.   

 Проектно решение на дипломната задача - Графична част  

1. Албум А3, както следва: 
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Представяне на необходимите елементи според темата в графични форми и обяснителен 

текст: лого и акциденция( визитка, бланка плик); серия плакати и билборд; малки рекламни 

полиграфски форми – диплянка, флаер; каталог или друго книжно тяло; рекламни сувенири, 

уеб страница; транспортна графика и други елементи според изискванията на темата. 

 

2. ДИСК, прикрепен в плик към албума.   

Дискът съдържа цялата информация от албума и таблата в едновременно в два формата – 

jpeg и pdf, с размери на всеки един от файловете не по-големи от 10 МВ, както и обяснителната 

записка във формат pdf и doc (word). Дискът трябва да е надписан с името на дипломанта, 

факултетен номер и тема на дипломната работа. 

 

3. ТАБЛА /графична част/-форматът е 100х200 см, на винил, а минималният брой е 4 бр. 
Таблата да бъдат оформени с титулна част, съдържаща лого на университета, наименование 

на факултета и катедрата, наименование на дипломния проект (еднакво с това на албума), 

направлението, към което принадлежи дипломната разработка, имената, факултетния номер 

на студента-дипломант, титлите и имената на дипломния ръководител(и).  

 

ІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ 

 Устното докладване - представяне на дипломния проект от студента-дипломант.  

Съдържанието на доклада трябва да е идентично или близко до обема и съдържанието 

на обяснителната записка – времетраене -  до 15 мин. 

 Мултимедийно представяне на проекта при предварително заявено желание.  

 Дрескод –  официален. 

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Относителните дялове на частите на дипломната работа, формиращи крайната оценка са: 

 Пълнотата на изискванията и качествата на представането в албумната част могат да 

оформят 50% от крайната оценка; 

 Пълнотата на изискванията и качествата на представането в таблата и обяснителната 

записка могат да оформят 50% от крайната оценка. 

 

В указаната дата, според графика за дипломиране, се предават задължително: албум, табла, 

задание, отчетен лист и CD. Предаването става до 16 часа на обявената дата. На следващия 

ден се назначават рецензенти.  

ЗАКЪСНЕЛИТЕ СТУДЕНТИ ОСТАВАТ ЗА СЛЕДВАЩА ДАТА НА ДИПЛОМИРАНЕ! 

ОТЧЕТЕН ЛИСТ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ 

http://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/otcheten%20list%20Desing%20i%20DAS%2017_18.doc
http://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.docx

