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Това Ръководство съдържа методически насоки, определя целта и задачите, както и 

изискванията за съдържанието и процеса на подготовка и защита на дипломна работа в ОКС  

„бакалавър“ и ОКС „магистър“ за всички форми на обучение в специалностите на Факултета по 

журналистика и масова комуникация. В него се описват и утвърждават необходимите условия за 

успешно придобиване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на 

висшето образование във факултета. Ръководството е съставено в съответствие с изискванията 

за дипломиране, които се съдържат в Закона за висшето образование1, Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните 

степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, приета с Постановление №162 от 23 юли 2002 

г.2, Правилник за устройството и дейността на Софийския университет3, Правилник за 

образователните дейности на Софийския университет4, Общоуниверситетската процедура за 

провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“, утвърдена от Ректора на Софийския университет).  

Дипломната работа е научна задача, която всеки дипломант изпълнява самостоятелно, 

под ръководството на научен ръководител, съобразно профила и научната специализация на  

катедрата, пред която е избрал да я защити, и специалността, в която се е обучавал. Тя трябва 

да притежава теоретична и практическа значимост и да доказва способността на дипломанта да 

систематизира, затвърждава, но и да разширява получените по време на своето университетско 

образование теоретични знания и практически умения, както и да разкрива неговите академични 

възможности и творчески качества.  

Дипломната работа има стандартна структура, начин на оформяне, обем, притежава 

характер на научно изследване, има практическо значение, както и подлежи на задължителни 

проверка за оригиналност и авторство (чрез съответна Процедура за проверка на 

оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на 

специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски") и на 

рецензиране от специалист по съответната тема.  

Обучението по всяка специалност на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“ на ФЖМК завършва с процедура, която се нарича „защита на 

дипломна работа“5.  

Подготовката, написването и защитата на дипломни работи се извършват съобразно 

изискванията на Правилника за образователни дейности на СУ „Св. Кл. Охридски“ и на 

                                                           
1 Обн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г, изм. доп. 20.01.2019 г. 
2 Обн. ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г. 
3 Приет на 30 юни 2003 г., изм. и доп. 5 декември 2019 г. 
4 Приет с протокол на Академичния съвет от 17.12.2014 год. и изм. 21.06. 2017 г. 
5 Закон за висше образование, чл. 45, ал. 1, Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, приета с Постановление №162 от 23 юли 2002 г., ДВ, бр. 76 от 6 август 
2002 г. (чл. 7, ал. 1), Правилник за устройството и дейността на Софийския университет, чл. 170 
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Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавен изпит -  защита на дипломни работи 

(ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“), в съответствие със Закона за висше образование, както и с 

настоящото Ръководство. Според техните разпоредби, до защита на дипломна работа се 

допускат студентите, които са изпълнили всички задължения, предвидени в учебния план за 

съответната програма за обучение – положили са успешно всички семестриални изпити по 

задължителните и определените в учебния план минимален брой избираеми дисциплини в 

установения за това срок6 и са провели предвидените в учебния план практики. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА  

Темата, по която студентите могат да подготвят дипломна работа, трябва да съответства 

на професионалните направления на обучение7. Тя също така трябва да отговаря на формални и 

съдържателни изисквания, да изследва, уточнява и конкретизира избран актуален проблем от 

теоретичните и практически дисциплини, които студентът е изучавал по време на своето 

обучение в съответната бакалавърска или магистърска програма, и да отразява изграден 

устойчив интерес у дипломанта към него. Личната мотивация и интерес към научен анализ на 

даден проблем или феномен от практиката и евентуално предложено аргументирано решение 

дават преимущество при избора на дипломна тема. Формулирането на заглавие, което вярно и 

точно предава спецификата на изследвания проблем, е важен етап в работата върху дипломната 

разработка. То също така трябва да е релевантно на съдържанието на работата и да описва 

избрания за разглеждане проблем или социално явление. При необходимост може да се добави 

и подзаглавие. Науката се занимава с общи принципи и модели: от тази гледна точка не е 

приемливо заглавието да включва изрази, които се отнасят към единични примери, отделни 

личности или ежедневни събития без необходимост и съответната обосновка.   

Право на дипломанта е да избере тема и научен ръководител, с когото да работи пряко и 

който осъществява непосредствен контрол над работата върху дипломната работа през всичките 

и етапи8. Научният ръководител трябва да е специалист в съответното научно-теоретично или 

научноприложно поле и има доказана компетентност в него.  

Дипломантът попълва избраната тема в Предложение за тема за дипломна работа 

(Приложение 1), което се предава в съответната катедра, след като е подписано от  научния 

ръководител, не по късно от срока, установен в правилниците и съобразен с учебния план на 

специалностите.  

                                                           
6 Правилник за образователни дейности на СУ, чл. 50, ал. 2 
7 Правилник за образователните дейности в СУ, чл. 49, ал. 2 
8 Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър“ и „магистър“), чл.6.2. 



 

4 

За всяка учебна година се определят първа и втора държавни изпитни сесии и съответно 

на тях – срокове за предаване на Предложение на тема за дипломна работа - до 31 март за 

държавната изпитна сесия през месец юли и до 31 май за сесията през ноември9.  

Студент, допуснат до защита на дипломна работа, има право да се яви на първа и втора 

сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит в определените в 

учебния план срокове за обучението10. Темата и научният ръководител се утвърждават на 

заседание на Катедрения съвет. Членовете на Катедрения съвет могат да предложат промяна в 

заглавието на темата. По указание на научния ръководител по време на работата върху 

разработката дипломантът може да внесе промяна в заглавието на темата на дипломната 

работа, но не по-късно от един календарен месец преди защитата. Тази промяна също се приема 

на заседание на Катедрения съвет.  

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЕМ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

Дипломната работа представлява научен труд, който е логически последователен, 

отделните му части са смислово свързани и демонстрира академичните, творческите и 

аналитични качества на своя автор. Самата дипломна разработка не трябва да носи 

компилативен или описателен характер, а да съдържа собствени и аргументирани идеи на 

автора, както и да притежава познавателно или творческо съдържание. Тя трябва да обхваща 

анализ на текущото състояние на избрания проблем, да проследява и установява причинно-

следствени връзки, да включва необходими обяснения, да разкрива тенденции и да завършва 

със заключения, творчески продукт и евентуално препоръки.  

Работата върху дипломната разработка започва с изготвянето на план. Обикновено една 

дипломна работа съдържа увод, три (или по необходимост четири) глави, заключение и 

приложения. Минималният обем за дипломните работи е, както следва: за дипломанти в ОКС 

„бакалавър“ - 60 стр. (стандартната страница съдържа 1800 знака), а за дипломанти в ОКС 

„магистър“ – 80 стр.  Всички страници на дипломната работа трябва да бъдат номерирани, 

включително и приложенията.  

 На завършващите някои специалности на Факултета по журналистика и масова 

комуникация се дава възможност да разработват за защита творчески дипломни работи по 

мотивирано предложение на научния ръководител. 

  Към творческите дипломни работи се предявяват следните изисквания: 

1. Да представляват завършен професионален продукт – реклама, радио или 

телевизионно произведение, визуален проект, комплексна концепция на медия, пилотни издания, 

представляващи постижения в определен жанр, форма или творческа идея. 

                                                           
9 Правилник за образователните дейности на СУ, чл. 50. ал.1, Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на 

дипломни работи (ОКС „бакалавър“ и „магистър“), чл. 3.3. 
10 Правилник за устройството и дейността на Софийския университет, чл. 170, ал.3 
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2. Да съдържат като своя интегрална част аналитичен текст (с обем 50 стандартни 

страници) по конкретния проблем и избрания подход - т.е. за конкретното разследване, за 

конкретния фийчър, с отбелязване и тълкуване на проблемни области, а не само на общи 

теоретични постановки. При изработването на аналитичния текст следва да се спазват 

изискванията и указанията, посочени в Ръководството. 

3. Да са авторско дело на дипломанта и да са реализирани във Факултета по журналистика 

и масова комуникация. 

4. Да са придружени от кратка  презентация (до 8 мин.) на професионалния продукт. 

СТРУКТУРА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

Дипломната работа започва със заглавна страница (Приложение 2). Тя не се номерира.   

Съдържанието е следващата част на дипломната работа. То представлява списък със 

заглавията на основните глави, подглави и параграфи на дипломната работа, както и указание за 

номерата на страниците, на които се намират те.  Всички заглавия на глави и параграфи трябва 

да съвпадат, както с формулировките им в текста, така и с указаната номерация.  

УВОД НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

След съдържанието следва  уводът на дипломната работа, който трябва да включва: 

мотиви за предприемане на изследването, обект, предмет, обхват, цел, хипотеза, задачи, 

методология. Във функционално отношение уводът е елемент от научнометодическия апарат на 

дипломната работа. Целта му е в границите на около 5-6% от текста (4-5 страници) да даде 

необходимата информация за ориентиране в алгоритъма и процеса на работата, да запознае 

читателя с генезиса, историята или същността на въпроса, разгърнато изложение на който е 

съдържанието на дипломната работа.  

Обект и предмет на изследването са съответно онзи процес или явление, към който е 

насочено изследователското внимание на дипломанта и в който той открива някакъв научен 

проблем, свързан с темата на дипломната работа. Авторът трябва да следи текстът на 

дипломния труд да съвпада с предметното поле, в което се разгръща изследването.  

Обектът на изследването е определена област от комуникациите, избрана от дипломанта 

на основата на анализа на проблема на изследването, която се определя понятийно единно и 

логически цялостно.  

Предмет на изследването могат да са тези съществени свойства и отношения на обекта, 

познаването на които е особено важно за решаването на теоретичния или практическия проблем. 

Предметът предполага обекта, но не съвпада с него, той е негов аспект, негов ракурс; той 

обозначава границите, в които обектът се изучава в конкретното изследване (качествени, 

времеви, пространствени). В предмета трябва да проличи новото, което се привнася от 

дипломанта. За да се определи предметът на изследването, е необходимо да се изучат 
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съществуващите теории, да се проследи еволюцията на идеите и методите на изследване, да се 

определи проблемът и личното отношение към него.  

Целите и задачите описват желания резултат от изследването, това, към което се стреми 

дипломантът – анализ, обобщение, систематизация, описание на ново явление, нов творчески 

продукт, както и конкретните стъпки, чрез които той ще се реализира.  

Работната хипотеза на дипломната работа е основната идея на дипломанта, която в 

рамките на своето изследване той трябва да докаже чрез теоретични и практически подходи. Тя 

не трябва да е формална или да носи общ, бездоказателствен характер, а да изразява 

авторското виждане за начина на реализация на целта на дипломната работа.  

Методите на изследване са инструментариумът на научно познание: наблюдение, 

анализ, синтез, сравнение, измерване, експериментиране, индукция, дедукция, моделиране, 

класификация, обобщение и т.н. – чрез който дипломантът се стреми да достигне целта, която си 

е поставил в своето изследване. Методите могат да бъдат теоретични, емпирични и 

комбинирани, като успешният им избор е основа на достоверността на резултатите на 

дипломната работа.  

СТРУКТУРИРАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО 

Първата глава на дипломното изследване е теоретична. В нея дипломантът трябва да 

направи теоретичен преглед на избрания за изследване проблем или явление от гледна точка на 

неговата история, равнище на изследване, представяне в научната литература, автори, които са 

го разглеждали, основните понятия, чрез които се описват неговите признаци, да демонстрира 

способността си критично да осмисли неговото състояние и дискурсивно (чрез понятия) да 

демонстрира своите знания по избраната тема. Тук дипломантът доказва своята теоретична 

компетентност по избраната тема и това до каква степен е запознат с избрания за изследване 

проблем или явление, с неговите страни, връзки или закономерности. 

Втората глава на дипломната работа демонстрира изследователските и аналитичните 

възможности на дипломанта. В нея се включват представяне и анализ на социални факти, които 

насочват към изследвания проблем или реалната проблемна ситуация, отделни нейни страни, 

които трябва да бъдат разгледани в различни аспекти на темата, нейното непосредствено 

развитие, както и резултатите от обобщаване на  теоретичните източници. В тази глава 

дипломантът не трябва да се ограничава само с констатиране на факти или с общи твърдения, а 

да открои основни признаци и да търси тенденции и зависимости в тяхното взаимодействие, 

както и да прилага знанията си за решаване на научната задача, която си е поставил.  

Третата глава представлява практическата част. Тя по възможност включва собствено 

самостоятелно проучване, извършено чрез подходящ метод – количествен или качествени, чрез 

експеримент/и или чрез комбинирана методика. Трета глава е мястото, в което дипломантът 

трябва да потвърди достоверността на своите изводи чрез търсене на съответствие на 
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теоретичните и практически резултати от своето изследване. Според спецификата на 

дипломната работа трета глава може да е мястото за представяне на собствена продукция, за 

илюстрация на собствения замисъл – комплексна концепция на медия, сценарий, рекламна 

кампания, кратък филм, съобщение, графична идея, визуална или аудио-визуална продукция и 

т.н. – чрез които оптимално да докаже своята основна теза и да демонстрира практическите си 

умения в избраната област. 

За по-голяма убедителност на изложението, смислова кохерентност и обоснованост на 

частите главите завършват с изводи и обобщения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

Заключението придава завършен вид на целия научен труд и е кратко повторение на 

изминатия път, сумиране на новото - явления, признаци, взаимовръзки, зависимости и т.н., което 

е разкрито в хода на изследването.  

Заключението продължава логическата линия на увода. По обем заключението се 

доближава до обема на увода – 4-5 страници. То трябва да отговори на въпроса постигната ли е 

целта на изследването и до какви основни изводи е стигнал авторът. Заключението включва и 

най-важните изводи и препоръки, които произтичат от текста на дипломната работа. Тук е 

мястото за важни обобщения от страна на дипломанта за значимостта на изследването като 

цяло, както и формулирането на авторските приноси. Заключенията и евентуалните препоръки 

трябва да бъдат мотивирани и конкретни, т.е. те не трябва да се свеждат до общи намерения. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Библиографията представлява пълния списък на източниците, върху които се основава 

дипломната работа, независимо от това дали са били или не са били цитирани в текста и които 

са помогнали на студента за цялостното разбиране на същността и съдържанието на 

разглежданите теми и въпроси. Първо в библиографски списък се подреждат източниците  на 

кирилица, а след тях източниците на латиница - по азбучен ред на фамилното име на автора. 

Библиографията включва също така по необходимост и използвани нормативни документи – 

закони, правилници, кодекси, разпоредби и т.н. Онлайн източниците не се отделят в 

самостоятелен библиографски списък. Не се отделят книги от статии – общият им тип е научни 

публикации. Отделят се само два типа източници: нормативни актове (закони, директиви, 

наредби, правилници и др. под.) и аудио- и видео ресурси.  

ОБОСОБЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ  

Това е отделна част от текста, която съдържа материали или първична информация, 

ненамерили  място в основното изложение и които имат спомагателен (илюстративен) характер, 
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но са използвани в процеса на работа по дипломната разработка - диаграми, таблици, снимки, 

текст, емпирични изследвания, графични изображения и т.н.  

При наличие на повече от едно приложение всички те се номерират последователно – 

Приложение 1, Приложение 2 и т.н. Всяко приложение трябва да започва на нова страница.  

ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА 

Цитиранията са важна част от цялостната подготовка и представяне на дипломната 

работа. Коректното и добросъвестно цитиране в дипломните работи е задължително, то е не 

само част от академична етика, а подлежи на проверка и санкции. При непрецизно цитиране 

може да възникнат съмнения за  плагиатство и това да постави под съмнение цялостните усилия 

на дипломанта.  

Цитираните автори и произведения, както и останалите коментари по текста се отбелязват 

в кавички и с цифрови индекси с непрекъсната номерация за цялата дипломна работа, като се 

описват под линия (footnote) на съответната страница (3Бенямин, В. Кайрос, София: Критика и 

хуманизъм, 2014, с. 17). Когато се цитират източници, които са достъпни в интернет, 

дипломантът посочва това, като написва името на автора и заглавието на текста, след това, че 

то е „достъпно на адрес” и дава точния URL адрес на интернет страницата. Посочва се датата, 

на която е използван и цитиран даденият интернет източник. (Clark, Carol. On the threshold of a 

brave new world. In: Blueprint of the body [online]. CNN.com, 2000. [цитиран 24 August 2000].  

Достъпно на адрес http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/).  

Когато дипломантът иска да цитира аргумент, теория или изказване, възприето устно чрез 

пряка комуникация с преподавател, журналист, лектор, той изрично упоменава това в текста, 

като първо получава съгласието от съответния източник.  

АВТОРЕФЕРАТ 

Дипломантът задължително представя автореферат към своята дипломна работа. Той 

представлява кратко резюме (обзор, преглед)  с обем 5  до 6 стандартни страници и в синтезиран 

вид предава съдържанието на дипломната работа. В него дипломантът описва структурата и 

обема ѝ, броя на цитираните източници, хипотезите, основните акценти и изводи в своята 

работа. Важно е да отбележи и какви са неговите лични приноси в дипломната работа – 

собствено определение, собствена класификация, оригинален анализ и т.н.  

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА  

За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде Заявление за 

явяване на съответната сесия в катедрата, подписано от научния ръководител (Приложение 3). 

Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на Процедурата за проверка 

на оригиналността на дипломните работи. 

http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА  

Процедурата е регламентирана като задължителна по отношение на всички дипломни 

работи в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Софийския университет чрез разпоредбите на 

Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за 

електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ 

„Св. Климент Охридски"11 и е насочена към предотвратяване на плагиатство. Когато дипломантът 

е завършил своята разработка според описаните вече по-горе изисквания, той я представя за 

одобрение на научния си ръководител. 

Въз основа на подадените заявления за явяване на защита на дипломна работа се изготвя 

списък и се предоставя достъп на дипломантите до електронната платформа https://elearn.uni-

sofia.bg/. Инспекторите от отдел „Студенти“ извършват административна проверка за положените 

изпити и актуалното академично състояние на студентите по изготвения списък. 

След получаването на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята 

дипломна работа в пространството, определено за съответната сесия https://elearn.uni-sofia.bg/, 

след което качва текста на дипломната работа в съответното пространство (курс в Moodle). 

Текстът се предава в електронна форма в един от следните формати:  ODT (Open Office 

Document), DOC или DOCX (Microsoft Word). Следва изпълнение на Регламента за процедура на 

Факултета по журналистика и масова комуникация за  проверка на оригиналността на дипломни 

работи, публикувана на сайта на ФЖМК.  

След така извършената проверка всеки дипломант получава Доклад за сходство, с който 

се установява оригиналността на дипломната работа. След като получи достъп до Доклада за 

сходство, дипломантът уведомява научния си ръководител за резултата от проверката на 

авторството. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници, след като 

научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за даване на ход 

на процедурата за защита. 

ПРЕДАВАНЕ НА ТЕКСТА И РЕЦЕНЗИРАНЕ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

НА АВТОРСТВОТО 

За да бъде допусната до защита след процедурата за установяване на авторство, 

дипломната работа трябва да получи положителна оценка от страна на научния ръководител и 

рецензента. Ако заключенията на научния ръководител и/или на рецензента са отрицателни, 

студентът не се допуска до защита на дипломна работа.  

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна 

работа (Приложение 4) и Становище (Приложение 5) и ги подписва. Те са част от 

документацията, която се предава на рецензента.  

                                                           
11 Заповед на Ректора 19-336/18.07.2019 г. 
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В регламентирани във Факултета срокове, но не по-късно от 7 дни преди обявената дата за 

защита на дипломни работи, допуснатата от научния ръководител и преминалата през 

съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа заедно с автореферата се 

предават в съответната катедра в два екземпляра на хартиен носител, придружени от запис на 

компакт диск или USB.  

На катедрен съвет се избира рецензент на дипломната работа. Дипломната работа и 

съпътстващите документи се предават на рецензента, като може да му бъде осигурен и достъп 

до пространството за дипломни защити (в Moodle) съгласно решенията на първичното звено.  

Дипломантът има право да се запознае с рецензията преди защитата и при необходимост 

да подготви писмени отговори на въпросите и бележките на рецензента.  

ВРЪЩАНЕ НА ТЕКСТА ЗА ПРЕРАБОТКА ПРИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 

АВТОРСТВОТО. 

При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство научният 

ръководител не допуска работата до защита. Дипломантът следва да преработи текста на 

дипломната си работа за отстраняване на неправомерните съвпадения и да предаде 

преработената работа за следваща дата за защита, при която се повтаря същата процедура. При 

тази повторна проверка научният ръководител попълва съответно Протокол за проверка на 

оригиналността на дипломна работа (Приложение 4) и Становище (Приложение 5). В този случай 

научният ръководител изрично посочва в Становището, че това е повторна процедура за 

проверка.  

Дипломни работи, които не са преминали през проверка за оригиналност, не се 

допускат до защита.  

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

Защитата на дипломни работи се извършва на дата, определена по график, утвърден от 

Декана на ФЖМК. Дипломантът трябва да спазва определената за неговата защита дата, 

изключения не се допускат. Графикът предвижда две държавни изпитни сесии – една през месец 

юли и една през месец ноември. Сроковете на сесиите се определят в утвърдените от 

Академическия съвет учебни планове на програмите за обучение12. При явяването на защита 

всеки студент носи студентската си книжка, в която се нанася оценката от защитата.  

Защитата на дипломна работа се провежда пред Държавна изпитна комисия. Тя се 

назначава със заповед на Ректора по предложение на съответната катедра и включва не по-

малко от трима хабилитирани преподаватели13. В комисията също така участват един или 

                                                           
12 Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи, чл.3.3.  
13 Закон за висшето образование, чл. 45, ал. 2, Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, приета с Постановление №162 от 23 юли 2002 г. , ДВ, бр. 76 от 6 август 
2002 г. (чл. 7, ал. 2), Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи, чл. 3.4., 4.3. 
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няколко утвърдени практици или учени от съответната професионална област, външни за 

Университета, избрани с решение на катедрата14.  

Защитите на дипломните работи са публични и на тях присъстват членовете на комисията, 

други преподаватели, дипломантите, други студенти, гости и всички, които имат интерес към 

заявените теми и проблематика.  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА 

Защитата протича по следния ред: Дипломантът представя своето изследване или 

завършен творчески продукт, синтезирани в рамките на 7-10 минути. Дипломантът може да 

включи в презентацията си елементи, характеризиращи научната и практическата значимост на 

неговата разработка – илюстрации, публикации, творчески предмети, графични изображения, 

собствено аудио-визуално произведение и др.  

Следва представянето на рецензията. След това председателят на комисията дава 

възможност на  присъстващите в залата да зададат въпроси, да направят изказване или оценка 

– студенти, гости, преподаватели, практици и членовете на Държавната изпитна комисия. 

Въпросите могат да бъдат както непосредствено свързани с дипломната работа, така и близко 

отнасящи се до нейната тема.  

Следва защитното изложение на дипломанта. Той отговаря на критичните забележки в 

рецензията и на въпросите на изпитната комисия. След изчерпването на въпросите и след 

изслушването на отговорите и аргументите на дипломанта председателят на Държавната 

изпитна комисия прекратява процедурата по защита на дипломната работа на студента.  

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ 

Критерии за оценяване 

Оценяването при защитите на дипломни работи е отговорност на държавната изпитна 

комисия и се базира на ясни и оповестени критерии.  

Предмет на оценка са:  

— общата теоретична и практическа подготовка на дипломанта; 

— компетентността по темата, избрана за защита;  

— научният апарат и научната аргументация, използвани в дипломната работа;  

— творческият характер и самостоятелност на анализа и обобщенията в дипломната 

работа и начинът на тяхното представяне;  

— използването на количествени  и качествени методи за проведено изследване;  

— актуалността и релевантността на посочените източници за съответния проблем;  

                                                           
14 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени, чл. 7, ал.2, чл. 12, 

ал.2 
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— научното и практическо значение на изводите и обобщенията, които дипломантът 

защитава;  

— уменията да се изразява с подходящ стил и език, съобразно граматичните, 

правописните и пунктуационните кодифицирани норми;  

— умението на дипломанта за подкрепа с аргументи от разработката (приложения, 

онагледяване), равнището на защита на идеите (убеденост и убедителност), 

отношението към собствените постижения и слабости в съдържанието на дипломната 

работа;  

— изградените умения и навици за пълноценна комуникация.  

Основен фактор за оформяне на оценката е и мнението на рецензента, както и 

впечатленията на научния ръководител от цялостната работа на дипломанта по подготовката на 

своята теза.  

СЪОБЩАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ОТ ЗАЩИТИТЕ 

След като през процедурата по защита преминат всички включени в списъка студенти, 

комисията  провежда закрито заседание за обсъждане и определяне на оценките. Те са по 

шестобалната система15, с точност до 25 стотни. Когато комисията е готова със своите решения, 

председателят съобщава оценките на дипломантите. Това става индивидуално за всеки 

дипломант, като се спазват правилата за защита на личните данни. След съобщаване на 

оценката тя се нанася в студентската книжка на дипломанта от председателя на комисията.  

За високи постижения при подготовката, представянето и защитата на дипломната работа, 

по преценка на комисията, се присъждат грамоти. Оценките на всички студенти се вписват в 

окончателен Протокол веднага след процедурата по защита на дипломни работи и той се 

подписва от всички членове на Държавната изпитна комисия. В този протокол не се правят 

дописвания и други корекции. Оценките от защитите на дипломни работи са окончателни и не 

подлежат на обжалване и преразглеждане16. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

До изготвянето на самите дипломи за завършване на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

дипломиралите се при необходимост могат да получат от отдел „Студенти“ на ФЖМК уверение 

за завършено висше образование.  

Самата диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше 

образование, европейско дипломно приложение17 и други документи съгласно изискванията на 

Закона за висшето образование, Наредба за държавни изисквания към съдържанието на 

                                                           
15 Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър“ и „магистър“), чл. 7, ал. 2 
16 Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър“ и „магистър“), чл. 7, ал. 5, 

Правилник за устройството и дейността на Софийския университет, чл. 42, ал. 7 
17 Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър“ и „магистър“), чл. 7, ал. 5, 

Правилник за устройството и дейността на Софийския университет, чл. 42, ал. 7 
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основните документи, издавани от висшите училища, Правилник за образователните дейности, 

се издават от Университета и се връчва на студента в срок, определен със заповед на Ректора. В 

дипломата за завършено образование се отбелязват наименованието на завършената 

специалност, образователната степен и придобитата квалификация на успешно защитилия 

дипломна работа студент. 

Ръководството е прието с решение на Факултетния съвет на Факултета по журналистика и 

масова комуникация с Протокол №05 от 30.01.2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 

 

ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КАТЕДРА 

 

проф./доц.  

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 
 

от  

студент/ка в специалност:  
 

БАКАЛАВЪР Ф№  
 

студент/ка в магистърска програма:  
 

МАГИСТЪР Ф№  

 

тел.  имейл  

 

УВАЖАЕМИ/А ПРОФЕСОР/ДОЦЕНТ  

Предлагам да разработя дипломна работа на тема:  

 

 

дата на първа изпитна сесия:  20…. г. 

 
 

гр. София  г. 

 

Подпис:  

 
 

Научен ръководител:  

 
 

Подпис:  

 
 

Обсъдена на катедрен съвет:  
(подпис на ръководителя на катедрата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 

Катедра „..................................................................” 
(на мястото на точките се изписва катедрата, към която ще защитите дипломната си работа. Това се уточнява с научния ръководител) 

 

 
 
 

 
 
 
 

ТЕМА: хххххххх 
 

(хххххх хххх ххххххххх) 
 

(Когато дипломната работа се защитава с професионален продукт, в скобите се изписва - Творческа защита) 

 

 
 
 
 

Дипломна работа за придобиване 
на образователно-квалификационна степен “.....................” 

(на мястото на точките се изписва степента за завършено образование „бакалавър” или „магистър”) 

 
 

 
 

 
 
 
Дипломант:     Научен ръководител:  
ххх   ххх    ххх  …....................................... 
Специалност:  (на мястото на точките се изписват научното звание, 

Фак. № хххххх научната степен и двете имена на научния ръководител)

  

 

 
 
 
 
 

София, ……. 20…… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 

 

 

ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КАТЕДРА 

 

проф./доц.  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 
 

от  

студент/ка в специалност:  
 

БАКАЛАВЪР Ф№  
 

студент/ка в магистърска програма:  
 

МАГИСТЪР Ф№  

 

тел.  имейл от СУ  

  личен имейл  

 

УВАЖАЕМИ/А ПРОФЕСОР/ДОЦЕНТ  

С настоящото заявление Ви уведомявам, че имам готовност за явяване на защита на дипломна работа на 

………………..……. г. Положил/а съм всички изпити, предвидени в учебния план на специалността и академичното 

ми състояние отговаря на изискванията на Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

гр. София  г. 

 

Подпис:  

Имам съгласието на научния ръководител за явяване на защита на дипломна работа. 

 

Научен ръководител:  

 

Подпис:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 
 

 

П Р О Т О К О Л  

за проверка на оригиналността на дипломна работа 

Изготвен от  
(научния ръководител на дипломанта) 

 
 

 
 
Във връзка с представената дипломна работа с автор: ……………………………………………………… 

и заглавие на дипломната работа: ………………………………………………………………………………………... 
 

На база на получения Доклад за сходство на текста на дипломната работа в система за превенция 
срещу плагиатство, генерираният отчет за сходство на текста показва следното: 

а. коефициентът на сходство 1 (не) надвишава 50% 

б. коефициентът на сходство 2 (не) надвишава 5%, 

в. (не) са предприети опити да се скрие нерегламентирано позоваване на чужд труд ("Alert") 
 
 
 
 
 
 

гр. София  г. 

 

Подпис:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

С Т А Н О В И Щ Е  
от  

 (научния ръководител на дипломанта) 

във връзка с процедурата за предотвратяване на плагиатство  
в дипломни работи  

 
 

С настоящото становище удостоверявам, че съм прегледал Доклад за сходство на текста на 
дипломната работа в резултат от анализа на текста на следната дипломна работа в системата за 
превенция срещу плагиатство: 

 

Автор:  

 
Заглавие на дипломната работа:  
 

След прегледа на Доклада за сходство, имам основание да установя следното: 

 
 

Откритите сходства в дипломната работа са регламентирани и не носят признаци на 
плагиатство. Приемам работата за допускане до дипломна защита. 

 
 

Откритите сходства в дипломната работа не носят признаци на плагиатство, но използването и 
позоваването на чужд труд в посочените размери поражда съмнения относно съществената 
стойност и приноса на дипломната работа, както и степента на  самостоятелност и 
независимост на автора. Считам, че работата трябва да бъде преработена като се ограничат 
сходствата. 

 
 

Откритите сходства в дипломната работа са неправомерни и носят признаци на плагиатство. 
Считам, че дипломната работата не трябва да се допусне до защита. С настоящото 
информирам Ректора чрез Декана на факултета за необходимостта от предприемане на 
необходимите действия и разглеждане на случая в Етична комисия. 

 
 
Обосновка: 
 
 
 
 
 

гр. София  г. 

 

Подпис:  

 


