
 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 
 

КАТЕДРА „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА“ 

 

Временни указания за провеждане на онлайн неприсъствени държавни 

изпити – клаузура и дипломни защити за специалности „Архитектура” и 

„Дизайн” за пролетна сесия 2019/2020 г. 
 

 

Студентите, допуснати до дипломна защита, следва да представят албум (разпечатан) и 

диск в катедра „Архитектура и урбанистика“, съгласно публикуваните в сайта на университета 

срокове и изисквания, както следва:  

- Албум, формат А3 – 1 бр.  

Албумът да съдържа Отчетен лист за консултации, Декларация за автентичност и др. 

(Отчетен лист за консултации и Декларация за автентичност могат да бъдат изтеглени като 

бланка от публикуваните в сайта на университета Изисквания за дипломиране);  

- Диск – 1 бр., съдържащ цялата информация от албума и таблата. 

Информацията да се запише в два формата – .jpeg и .pdf; 

Размерите на всеки един от файловете - не по-голям от 10 МВ; 

Обяснителната записка да бъде във формат .pdf 

Задължително условие е да бъдат изготвени табла, но без да се разпечатват, в размери, 

указани за различните специалности, както следва:  

- Архитектура – формат 100/70 см. - 8 броя минимум;  

- Дизайн – графичен дизайн - формат - 100х200 см - 4 броя минимум; 

- Дизайн – интериорен дизайн – формат - 100/70 см. - 6 броя минимум; 

- ДАС - формат - 100/70 см. - 6 броя минимум. 

За дипломната защита, освен таблата, дипломантът предварително следва да  изготви 

презентация, с продължителност не повече от 12 мин, за по-подробно запознаване на 

комисията с дипломния проект и по-ясно възприемане на схемите и изображенията. 
В публикувания срок за предаване, дипломантът следва да сподели пълната 

информация за дипломния си проект, в диск - пространството на платформата Google, чрез 

служебния си акаунт (..............@vfu.bg). Дипломантът споделя папката с дипломната си работа 

със секретаря на комисията – arch@vfu.bg. Споделянето трябва да разрешава редактиране и 

последващо споделяне. Секретарят на комисията ще сподели информацията за предадените 

дипломни проекти на председателя и членовете на държавната изпитна комисия, и назначения 

рецензент.  

На следващия ден, след крайния срок за предаване на изискуемите материали, се 

назначават рецензенти. Дипломантът получава потвърждение по електронен път за 

предадените от него файлове. 

След получаване на списък на дипломантите, научните ръководители са длъжни да 

потвърдят на електронната поща на катедрата, че допускат конкретния дипломант до 

дипломна защита, в случай че не са заявили това писменно чрез отчетния лист за консултации. 

Рецензентът следва да изпрати своята рецензия на дипломанта, 3дни преди обявената 

дата за дипломна защита. Рецензентът се задължава да присъства на дипломната защита и да 

представи своето мнение, бележки и оценка за дипломния проект.   

  По предварително публикуван график, в деня на дипломните защити, дипломантите 

ще представят дипломната си работа пред комисията и пред виртуалните гости.  

 

Код на курса - ipa2qsd.  

 

Връзка в GoogleМеet: https://meet.google.com/lookup/fzdsbnuftr 
 

mailto:arch@vfu.bg
https://meet.google.com/lookup/fzdsbnuftr


  

Всички дипломанти трябва да влязат във виртуалната връзка от класната стая в 08:30 ч., за да 

бъдат запознати с графика и начина на провеждане на изпита.  

 

Всички дипломанти ще получат покана през Google Calendar за пробна защита и проверка на 

техническите средства един ден преди официалната дата. 

 

След приключване на всички изпити, оценките ще бъдат изпратени по електронен път на 

имейл акаунтите на дипломантите. 

 

 

 

Р-л катедра “Архитектура и урбанистика” 

чл.-кор. на БАН проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев 


