КАТЕДРА „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ“
Критерии за оценка на дипломна работа в професионално направление
„Национална сигурност“
Дипломантът трябва да познава основните изисквания към дипломната
работа, определени с Ръководство за разработване на дипломни работи1 и
раздел V на Наредба №1 на ВСУ за учебната дейност. Ръководството може да
се получи безплатно от секретаря на катедрата .
Критериите за оценка на дипломната работа обхващат:
1. Методологическа издържаност на дипломаната работа:
• Научна стойност на изследвания проблем;
• Актуалност;
• Новост и приоритет;
• Практическа значимост;
• Ясно поставена цел на изследването;
• Точно

формулирани

научни
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и
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на

изследването.
2. Представена методика на изследването.
3. Изчерпателно разглеждане на отделните аспекти на темата.
4. Получени и обосновани научни резултати и предложения за
усъвършенстване на нормативната база и практиката.
4. Писмено оформяне на дипломната работа, език и стил:
• Използвана от автора литература при написване на дипломната
работа и коректно посочване на литературните източници;
• Дипломната работа трябва да бъде с естетически външен вид;
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• Наличие на приложения в дипломната работа, необходими за
цялостното и възприемане;
• Използвани спомагателни материали – графики, диаграми,
таблици и др.;
• Съответствие на стила и езика на съдържанието на дипломната
работа;
• Използването на ясни и точни понятия и термини;
• Наличие на правописни и стилови грешки.
5. Начин на представяне и защита на резултатите, мнението на научния
ръководител, представяне на експозето и отговорите на въпросите, които
целят изясняване на самостоятелността на изготвянето на работата и
правилността на основните положения от дипломната работа2.
Крайната оценка се формира като средно аритметично число от
оценките на членовете на комисията, което се закръгля до цяло число от
председателя на държавната изпитна комисия.
Студенте, явили се на защита на дипломна работа, могат еднократно да
се откажат от получената оценка в момента на обявяването и от комисията.
Това се отразява в изпитния протокол от председателя на изпитната комисия
с «отказал се».

2

. Критериите са съобразени с Наредба №1 на ВСУ за учебната дейност и Национална

квалификационна рамка на Република България, приета с РМС № 96/02.02.2012 г.

