ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ
НАУКИ”

ПРОЦЕДУРНИ СРОКОВЕ
във връзка провеждане на
Есенна държавна изпитна сесия – 2016 г.
За дипломантите от специалности:
„Бизнес администрация и мениджмънт“ – МБМ, ФМ, МТ
„Публична администрация и мениджмънт“
„Международни отношения“
Срок за подаване на:
 Заявление за допускане до държавен
изпит / защита на дипломна работа

Подава се във Фронт Офис - „Сектор
Дипломиране“ или онлайн
по приложения график на „Сектор
Дипломиране“

 Заявление за избор на тема за
разработване и защита на дипломна Подава се при Секретар на катедра до
15 август 2016г.
работа
Срок за плащане на такса за явяване на
държавен изпит/ защита на дипломна
до 20.10.2016 г.
работа
Такса за държавен изпит / защита на
дипломна работа за специалности:
задочно обучение - 460 лв.
 спец.
„Бизнес
администрация
и
редовно обучение - 585 лв.
мениджмънт“ – МБМ, ФМ, МТ
дистанционно обучение - 540 лв.
 спец. „Публична администрация и
мениджмънт“
Такса за държавен изпит за специалност
„Международни отношения“:
Държавен изпит - редовно обучение  за студенти от випуск 2012 – 2013 г:
485 лв.
Изпит по чужд език – 100 лв.
Държавен изпит - редовно обучение  За студенти от предходни випуски
385 лв.
Изпит по Първи чужд език – 100 лв.
Изпит по Втори чужд език – 100 лв.
Срок за предаване на:
 дипломна работа на хартиен носител (2
екземпляра), подписана от научен
до 30.09.2016 г.
ръководител;
при Секретар на катедра
 дипломна работа на електронен носител
(1 брой – на CD);
 декларация за авторство.

Дата за държавен изпит:
 спец.
„Бизнес
администрация
мениджмънт“ – МБМ, ФМ, МТ
 спец. „Публична администрация
мениджмънт“
 спец. „Международни отношения“
Дата за защита на дипломна работа
 спец. „Бизнес администрация и
мениджмънт“ – МБМ, ФМ, МТ
 спец. „Публична администрация и
мениджмънт“
Дата за държавен изпит по чужд език за
спец. „Международни отношения“:

и

БАМ: 27.10. 2016 г.

и

ПАМ: 28.10.2016 г.
МО: 21.10.2016 г.
29 и 30.10.2016 г.

26. 09 2016 г. – английски, немски
език
06.10.2016 г. - английски, руски,
френски и испански език

Внимание!
За допускане до защита на дипломна работа, студентите от
специалности “Бизнес администрация и мениджмънт“ – МБМ, ФМ,
МТ”, “Публична администрация и мениджмънт” и “ Международни
отношения ”, е необходимо да имат среден успех от следването си до 7ми семестър включително, не по-нисък от Мн.добър (5,00).
Заявление за избор на тема на дипломна работа следва да бъде
предадено при Секретар на катедра, след получаване на съгласие от
потенциалния научен ръководител.
Хартиеният носител на дипломната работа трябва да бъде
подписан от научния ръководител и от дипломанта. Съгласно решение
на Катедрения съвет е необходимо на заглавната страница на
дипломната работа да фигурира превод на темата на английски език, във
връзка с издаването на европейско дипломно приложение, което се
получава при дипломиране заедно с дипломата за висше образование.
Магнитният носител трябва да бъде надписан с името на
дипломанта, факултетен номер и специалността и да съдържа файл с
текста на дипломната работа, както и сканирана декларация за авторство.
В наименованията на темите на дипломни работи не трябва да
има съкращения, както и наименования на фирми, като например:
„Делфин“ ООД или (на примера на ……).
За допускането до защита дипломантите трябва да подпишат
хорариумна справка за положените семестриални изпити.
При подаването на заявление за допускане до защита на дипломна
работа, студентите трябва да са положили всички семестриални изпити и
да са платени всички семестриални такси.

Образец на заглавна страница:

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
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ДИПЛОМНА РАБОТА
за присъждане на ОКС “бакалавър”
на тема:

..................................................................................................
(наименование на темата на български език)
..................................................................................................
(наименование на темата на английски език)

Дипломант:
Иван Иванов
Ф. № 00000000000

Научен ръководител:
доц. д-р / проф. д-р Име Фамилия

Спец. ПАМ или БАМ - ФМ

гр. Варна
2016 г.

