Изисквания за допускане до защита на дипломна работа
1. Две седмици преди официалната дата за защита е необходимо научните ръководители
да изпратят на Савина Кирилова (libsk@chem.uni-sofia.bg) следната информация –
бакалавърска (магистърска) програма, дата на защита, трите имена на дипломанта,
факултетен номер и актуален e-mail на дипломанта.
2. Дипломанти да подават молба за явяване на дипломна защита по електронен път една
седмица преди датата на защита на дипломната работа, като предварително е направена
проверка на положени изпити и лични данни и получена бележка от библиотеката.
3. Електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката ще бъдат
издавани, след като студенътт изпрати съобщение по електронната поща
(libchem@chem.uni-sofia.bg; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg), като посочи посочени три
имена, факултетен номер, ИД на читателска карта.
4. Дипломантите качват в системата за електронно обучение Moodle само един файл в
doc/docx формат в размер до 20 МВ. След окончателното предаване нямат право да
изпращат нов файл за проверка. Достъпът до системата е с потребителско име и парола
за СУСИ. Студентите ще виждат коефициентите и готовите Доклади за сходство. Всеки
от тях ще получи имейл с инструкции и линк към заданието, където трябва да качи своята
дипломна работа. В отговор трябва да изпратят на Савина Кирилова попълнен формуляр
с информация за своята разработка.
5. Дипломните защити се провеждат присъствено или в електронна среда.
- При присъствено провеждане на защитите на дипломните работи, студентите
депозират в отдел „Студенти“ 2 копия на дипломната работа и рецензия (2
екземпляра).
- При провеждане на защити в електронна среда, дипломантите предоставят на
Председателя на комисията за дипломна защита електронно копие на дипломната
работа и рецензията.
- Ръководителят на дипломанта предоставя в отдел „Студенти“ или на Председателя
на комисията за дипломна защита „Доклад за подобност на системата за
плагиатство“, подписани „Протокол за проверка на оригиналността на дипломна
работа“, „Становище от научния ръководител на дипломанта във връзка с
процедурата за предотвратяване на плагиатство в дипломни работи“.

