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Акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация  

Международен сертификат за качество ISO 9001:2015  

 

ПРОЦЕДУРА 

за провеждане на държавни изпити и дипломни защити в ПН “Администрация и 

управление”, която включва критериите и методите за проверка и оценка на знанията 

и уменията на дипломантите 

 

Настоящата процедура се основава на Закона за висшето образование и е съобразена с 

Наредба № 1 на ВСУ „Черноризец Храбър“за учебната дейност, раздел VI „Дипломиране“ 

(документър е достъпен на https://www.vfu.bg/assets/userfiles/about/нормативни-

актове/Наредба%20№%201%20за%20учебната%20дейност%20(28.06.2021).pdf) 

Обучението по специалностите “Бизнес администрация и мениджмънт“ и “Публична 

администрация” в ОКС “бакалавър” завършва с държавен изпит или защита на дипломна 

работа, съгласно утвърдените учебни планове на съответните специалности се полагат 10 

кредита. 

1. Обща характеристика на държавния изпит в ОКС “Бакалавър”, “Бизнес 

администрация и мениджмънт“ и “Публична администрация и мениджмънт” 

Държавният изпит за специалностите “Бизнес администрация и мениджмънт“ и 

“Публична администрация и мениджмънт” се полага на основата на приет в катедрата 

тематичен въпросник, в който се включват теми от подбрани, профилиращи обучението по 

специалността дисциплини. Въпросникът е публикуван на 

https://www.vfu.bg/студенти/държавни-изпити-и-дипломни-работи.html. Провеждането на 

изпита е публично, след проверка идентичността на дипломантите се изтеглят два въпроса – 

един общ за направлението и един по специалността. Изпитът е писмен.  

Продължителността на държавния изпит е четири академични часа.  

До защита на дипломна работа или държавен изпит се допускат студенти, които в срок 

до един месец от държавния изпит или защитата са положили успешно всички семестриални 

https://www.vfu.bg/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.html
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изпити, изпълнили са другите си задължения, предвидени в учебните планове, заплатили са 

административна такса и са подали заявление за допускане. 

2. Оценяване на писмените работи 

Оценката на студентите се оформя въз основа на писмената разработка. 

Отлична оценка на писмена разработка се поставя при изчерпателно изясняване на 

теоретичните въпроси. Чрез аргументи трябва да се демонстрира познаването на връзки между 

явленията и процесите, и на практиката в сферата на специалността. Изискване за получаване 

на висока оценка е и заемането на собствена позиция по разглежданите въпроси. 

Много добра оценка се поставя при показано много добро овладяване на теоретичните 

въпроси, основните понятия и практическите възможности за прилагането им. 

Четворка се поставя при добро познаване на теориите и основните понятия, без да са 

дадени примери за прилагането им. 

Тройка се поставя при показване на основно познаване на теориите и основните понятия, 

без да са дадени примери за прилагането им 

Слаба оценка се дава на разработка, в която липсват познания по основните понятия, 

изясняване на същността на процесите, явленията. 

Оценяването в ПН “Администрация и управление” се извършва съобразно Европейската 

система за трансфер на кредити (ECTS), според която: 

Отличен (6) се равнява на оценка А, 

Мн.добър (5) се равнява на оценка В; 

Добър (4) се равнява на оценка D; 

Среден (3) се равнява на оценка Е; 

Слаб (2) се равнява на оценка F. 

 

2. Обща характеристика на дипломиране в ОКС “бакалавър” “Бизнес 

администрация и мениджмънт“ и “Публична администрация и мениджмънт”с дипломна 

работа. 

До защита на Дипломна работа се явяват студенти с успех от следването си не по-нисък от 

Мн.добър (5).  

Темите и научните ръководители на дипломните работи се утвърждават от катедрения 

съвет не по-късно от четири месеца преди защитата. Дипломните работи придружени с 

Декларация за авторство и оригиналност и одобрени от научния ръководител, се предават 

в канцеларията на катедрата не по-късно от един месец преди защитата. 
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В крайната оценка от явяване на дипломна защита са включени следните компоненти: 

1) Оценка на писмената разработка, според официално публикуваните методически 

указания за разработване на дипломна работа – 30%. Тук се отчита мнението на научния 

ръководител за качеството и оригиналността на разработката; 

2) Оценка на рецензента – 40%; 

3) Оценка от публичната защита на дипломанта. 

Крайната оценка се формулира според Европейската  система за трансфер на кредити 

(ECTS). 

Всеки дипломант попълва. 

Всяка учебна година се определят две сесии за държавен изпит (защита на дипломна 

работа).  

Заявлението за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа, придружено 

с документ за платената административна такса, се подава в сектор „Дипломиране и 

сертифициране” в срок до един месец преди обявения график за провеждане на държавен 

изпит/защита на дипломна работа. При обучение в ОКС „магистър“ след висше образование 

документите се подават при техническите сътрудници на съответните магистърски програми. 

 

Процедурата е приета от катедрен съвет на катедра “Администрация, управление и 

политически науки”, Протокол № 10 от 14.06.2022 г. 

 


