ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА”

ПРОЦЕДУРНИ СРОКОВЕ
За дипломантите
за пролетна сесия 2019 г.
специалност „Информатика и компютърни науки“
Срок за подаване на
• заявление за тема и научен
ръководител
• заявление за допускане до защита на
дипломна работа
Срок за плащане на таксата за защита на
дипломна работа
Срок за предаване на
• дипломна работа на хартиен носител
/1 екземпляр/
• дипломна работа – електронен
носител– 1 брой – на CD
• резюмета /3 екземпляра/
Такса за защита на дипломна работа

Дата за защита на дипломна работа
(магистърска теза)

до 01.05.2019 г.
до 01.05.2019 г.

до 01.05.2019 г.

до 01.05.2019 г.

задочно обучение –
465 лв.
редовно обучение –
590 лв.
дистанционно –
540 лв.

18.05.2019
г. 9:00 ч.
зала 213

Заявление за избор на тема на дипломна работа може да бъде
изпратено и на e-mail: cse@vfu.bg
Хартиеният носител на дипломната работа трябва да бъде
подписан от научния ръководител и от дипломанта.
Магнитният носител трябва да бъде надписан с името на
дипломанта, факултетен номер и специалността и да съдържа текста на
дипломната работа в pdf формат.
Съгласно решение на Катедрения съвет е необходимо
уточняване на темата на дипломната работа на английски език и
написването й на заглавната страница, във връзка с издаването на
европейско дипломно приложение, което се получава при дипломиране
заедно с дипломата за висше образование.
В наименованията на темите на дипломни работи не трябва да
има съкращения, както и наименования на фирми и т.п.
За допускането до защита дипломантите трябва да подпишат
хорариумна справка за положените семестриални изпити.
До 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.
До защитата на дипломни работи дипломантите трябва да
депозират в канцеларията обходен лист, 2 матирани снимки, паспортен
формат, едната надписана на гърба с име и факултетен номер, копие на
лична карта.
За защитата на дипломни работи за онагледяване на
изложението е осигурена мултимедийна техника. Препоръчително е
преди защитата да се провери съвместимостта на електронния носител
на дипломанта с мултимедийната техника.

Образец на заглавна страница:
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ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:

/или ЕКСПОЗЕ или РЕЗЮМЕ
на Дипломна работа на тема ........ /

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

Научен ръководител:
……………………

Дипломант:
………………..
Фак.№ ………

Специалност: ИКН

гр. Варна
2019 г.

