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ЗАПОВЕД № 013 /28.05.2020 г. 

 

    

 

НАРЕЖДАМ : 

 

 

Защитите на дипломни работи в ОКС ”Магистър” да се проведат в 

съответствие с приложената ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ 

НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС „МАГИСТЪР”.  

Процедурата се прилага за защити на дипломни работи през втора 

изпитна сесия през месец ЮЛИ 2020 г. 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на ръководителите на 

катедри и на ръководителите на магистърски програми за сведение и 

изпълнение. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. Декана по 

учебна дейност ОКС „Магистър“. 

 

 

     В.и.д. Декан: 

 

 

       Проф. д-р Стоян Шишков 

 

 

 

28.05.2019 г. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ 

РАБОТИ В ОКС „МАГИСТЪР” 

ПРЕЗ М. ЮЛИ 2020 Г. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Провеждане на защити на дипломни работи - 27 – 31.07.2020 г.  
 

1. Съгласно Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни 

изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър” и ОКС 

„магистър”), част 6, т. 6.2. до 15 юни 2020 г. в Сектор „Учебен”, 

инспектор Дениза Юзирова, по електронната поща да се представят 

списъци на магистрите от всяка магистърска програма, които ще 

защитават дипломна работа през м. юли 2020 г., със адреси служебните 

електронни пощи на дипломанта и научния ръководител. Да бъдат 

посочени научен ръководител, рецензент (ако катедрата има 

предложения към момента) и работно заглавие на дипломната работа. 

Информацията да бъде съпроводена в препис-извлечение от протокол от 

заседание на съответните Катедрени съвети, на които е желателно да 

бъдат поканени външните научни ръководители на дипломантите, а при 

необходимост и преподаватели от други катедри на Биологически 

факултет.  

2. Съгласно Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни 

изпити и защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър” и ОКС 

„магистър”), част 6, т. 6.4. в периода 22.06 - 29.06.2020 г. студентите 

проверяват студентското си положение и подават заявление по образец 

за допускане до защита в Сектор „Студенти” при съответния инспектор 

по график, обявен на страницата на Биологически факултет. 

3. До 10.07.2020 г. ръководителите на катедрите след съгласуване с 

ръководителите на магистърски програми представят в Сектор „Учебен”, 

инспектор Дениза Юзирова, доклади с поименен списък с посочени 

академични длъжности на Председателя и членовете на Изпитната 

комисия за провеждане на защитите на дипломните работи, дата, час и 

място на провеждане на защитите, съгласно Общоуниверситетската 

процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни 

работи (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”), част 4, т. 4.8. Съставът на 

Комисиите е регламентиран в част 4, т. 4.2. и 4.3.  

4. В периода 10 – 16.07.2020 г. (в зависимост от датата на защита), съгласно 

приложение по-долу график, дипломантът качва дипломната си работа в 

пълен текст във формат .doc; .docx или .odt в електронната система за 

обучение Moodle. Изискването е съгласно Процедурата 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”. 
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5. Инструкциите за преподаватели (научни ръководители) и студенти 

(дипломанти) е качена на вътрешната страница на Биологически 

факултет. Достъпът до тях е с потребителско име и парола за СУСИ 4. 

6. Ръководителите на катедри и научните ръководители са длъжни да 

запознаят дипломантите с настоящата процедура, включваща и 

проверката на дипломните работи за оригиналност чрез системата за 

засичне на плагиатство, при започване на разработването на дипломната 

работа. За първа държавна сесия през месец февруари 2020 година 

дипломантите да бъдат запознати в най-кратки срокове. 

7. В периода 12 – 19.07.2020 г. (в зависимост от датата на защита, но не по-

късно от 10 календарни дни) съгласно приложения по-долу график, 

дипломантите предават окончателен хартиен/електронен вариант на 

дипломната си работа, подписана от научния ръководител, подвързана 

заедно с декларация по образец за оригиналност. Изискването е съгласно 

Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и 

защити на дипломни работи (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”), част 

6, т. 6.6. Хартиеният/електронният вариант и качената в системата за 

проверка дипломна работа трябва да са идентични по съдържание. 

8. В периода 12.07 – 24.07.2020 г. (в зависимост от датата на защита, но не 

по-късно от 7 календарни дни), съгласно приложения по-долу график, 

научният ръководител на дипломанта получава доклад за извършената 

проверка оригиналността на дипломната работа. Научнията ръководител  

попълва Протокол за проверката на оригиналността (Приложение 1 към 

Процедурата за проверка на оригиналността) и Становище (Приложение 

2 към същата Процедура), които са част от документацията, предаване на 

рецензента. Резултатите от проверката се свеждат до знанието и на 

членовете на държавната изпитна комисия за вземане на решение за 

допускане до защита през юлска държавна сесия. 

9. Дипломни работи, които не са преминали проверка за плагиатство 

НЯМА да бъдат допускани до защита. 

10. До 30.06.2020 г. ръководителите на магистърски програми да 

предоставят в електронен вариант по електронната поща текста на 

защитените дипломни работи в съответната магистърска програма през 

месец февруари 2020 и за предходни учебни години (формат .doc; .docx 

или .pdf) – без 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 включително, ако за 

тези три години не са представени. 

Дипломните работи да се изпращат по електронната поща в Сектор 

„Учебен” на инспектор Дениза Юзирова. 
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График на дейностите в зависимост от датата на защита на 

дипломната работа 

 

 

Дата на защита 

на дипломна 

работа 

Качване на 

дипломната 

работа в 

електронната 

система за 

проверка на 

оригиналността 

*Предаване на 

хартиен/електронен 

вариант на 

дипломната работа 

в катедрата 

Научният ръководител 

получава доклад с 

резултата от 

проверката 

27.07.2020 до 12.07.2020 до 15.07.2020 до 16.07.2020 

28.07.2020 до 13.07.2020 до 16.07.2020 до 18.07.2020 

29.07.2020 до 14.07.2020 до 17.07.2020 до 20.07.2020 

30.07.2020 до 15.07.2020 до 18.07.2020 до 22.07.2020 

31.07.2020 до 16.07.2020 до 19.07.2020 до 24.07.2020 

 

 
* При дистанционно провеждане на защитата на дипломната работа членовете 

на Държавната изпитна комисия и катедрата трябва да получат задължително 

електронен вариант на дипломната работа. Хартиен вариант на дипломната 

работа трябва да се представи в катедрата. 
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