Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната
степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“
1. Теми за дипломни работи
1.1 Темите за бакалавърски дипломни работи се предлагат от ръководителя на
дипломната работа. Ръководители на дипломна работа могат да бъдат:
преподаватели и служители* от Физическия факултет (ФзФ);
преподаватели или научни работници от други факултети, департаменти и
самостоятелни звена на Софийския университет, както и от други
академични институции.
служители във фирми или организации, които имат образователен ценз* и
професионален опит в област, близка до специалността на дипломанта.
Ако ръководителят е извън ФзФ, дипломната работа трябва да има консултант от
ФзФ**.
1.2 Допустими са теми на дипломни работи, които са свързани с учебни
дисциплини от плана на съответната специалност.
2. Необходими документи и срокове за тяхното подаване
2.1 Студентите подават в учебната канцелария на ФзФ заявление по образец за
изготвяне на дипломна работа по избрана от тях тема и съгласувана с научния
ръководител и консултанта на темата. Заявлението е адресирано до председателя на
комисията по бакалавърски защити на съответната специалност.
Срокът за подаване на заявлението е:
15 март за юлската сесия;
1 юни** за септемврийската сесия.
Комисиите потвърждават темите и ръководителите на дипломните работи в срок от
1 седмица след посочените дати. Заявленията за изготвяне на дипломна работа са
валидни в рамките на една година след подаването им. Те следва да се подновяват
при отлагане на дипломирането за повече време.
Ако комисията отхвърли определена тема/ръководител на дипломна работа,
членовете на комисията съдействат на дипломанта при избора на нова
тема/ръководител.
2.2 В срок, не по-малък от 1 седмица преди обявената дата за защита, студентите
подават в съответната комисия следните документи:
Заявление за допускане до защита, адресирано до председателя на
комисията. Заявлението трябва да съдържа имената на рецензенти,
предложени от научния ръководител и консултанта.
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Две печатни копия на дипломната работа, подписани от научния
ръководител и от консултанта.
2.3 В срок до последния работен ден преди датата на защита в съответната
комисия се предават:
удостоверение за семестриално завършване;
едно печатно копие на рецензията, подписано от рецензента, както и
електронно копие на рецензията.
3. Изисквания към дипломната работа
3.1 Студентите изготвят дипломната си работа в обем не по-малък от 20 страници.
Тя включва увод, изложение, заключение, съдържание, списък на не по-малко от 10
литературни източника***. Дипломната работа се представя на езика, на който е
протекло изцяло или частично обучението на студента****.
3.2 По правило дипломната работа има реферативен и обзорен характер, но може
да съдържа и оригинални резултати, получени от дипломанта.
3.3 Към студентите-дипломанти комисиите предявяват и следните общи
изисквания:
- Дипломната теза да дава ясно изложение по избраната тема, да са налице
добро, четливо оформление и правилен език.
- Да се демонстрира умение за преработване и осмисляне на информацията и
изразяване в собствен стил.
- Да се спазват правилата за цитиране на чужди публикации, данни, резултати
и използване на заимствани фигури, схеми и дуги. Ако бъде установено, че
съществена част от дипломната работа съдържа директно копирани или
преведени текстове (от книги, статии, други дипломни работи, материали от
интернет), публикувани по-рано, комисията не допуска дипломната работа до
защита. В случай, че се налага копиране на графичен материал, задължително
се цитира източникът на материала.
4. Процедура на защитите
Всеки студент представя дипломната си работа в рамките на определеното от
комисията време. Следва прочитане на рецензията, отговор на въпросите на
рецензента, отговор на въпроси от страна на комисията и публиката. Научният
ръководител има право да изкаже мнение за работата на студента.
5. Оценяване на дипломните работи
Комисията поставя оценка на дипломната работа въз основа на нейното
съдържание, представянето и пред публика, мнението на рецензента и отговорите
на поставените от комисията, рецензента и публиката въпроси.
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6. Информация, която се публикува на страницата на Физическия
факултет
На официалната интернет-страница на Физическия факултет се публикува таблица
с дати за подаване на документи, дати на защита на дипломните работи, имената на
секретаря и председателя на съответната комисия с контактна информация.
_____________________________
* Образователна степен минимум магистър
** Съгласно Протокол 3 от заседание на Факултетния съвет на ФзФ от 22.02.2011г.
*** Съгласно Протокол 11 от заседание на Факултетния съвет на ФзФ от
09.04.2002г.
**** Например за студенти по програма Еразъм, които са изготвили дипломната си
работа в чуждестранен университет, е допустимо дипломната работа да бъде
написана на английски език.
Утвърдено на 26.02.2013 г. с Решение на Факултетния съвет
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