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Рецензиране на дипломен проект 
Рецензентът на даден дипломен проект се предлага от научния ръководител 

и утвърждава по административен ред най-добрия специалист в областта, който е 
на територията на университета. Рецензентът, след като подробно се запознае със 
съдържанието на дипломната работа (проект, приложения и практически 
разработки) е длъжен да изготви в определен срок (най-често този срок е седмица) 
писмена рецензия. Дипломантът трябва да поддържа връзка с рецензента, докато 
той изготви рецензията и да отговори на всички въпроси, които са свързани с 
дипломната работа. 

В рецензията трябва да се отразят: 
•  актуалност на темата на дипломната работа; 
•  степен на изпълнение на заданието; 
• оценка на обзора, изчислителната работа, качеството на чертожната и 

практическата част; 
• характеристика на метода, обема и резултатите от експерименталните 

изследвания; 
•  забележки по стила на изложението, терминологията и др.; 
•  анализ на основни грешки, допуснати от дипломанта; 
•  положителни страни на дипломната работа; 
•  възможност за практическо използуване на резултатите; 
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ за допускане (недопускане) на дипломанта до защита 

пред Държавната комисия (ДК). 
 

Рецензентът носи морална, професионална и административна 
отговорност за точно изпълнение на задълженията си. 

 

Готовата рецензия (най-често в 2 екземпляра), заедно с резултатите от 
дипломната работа, се предават от дипломанта и рецензента на организатора на 
учебната работа в специализиращата катедра. С този акт се приема, че е завършил 
етапа на разработката и предстои защитата на ДР. 

Защита на дипломен проект пред Държавна комисия 
РЪКОВОДИТЕЛЯТ на специализиращата катедра, на основата на 

представените материали и заключението на рецензента, РЕШАВА ВЪПРОСА 
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА на дипломната работа. При условие, че 
материалите не са комплектовани правилно, или рецензията не отговаря на 
изискванията, то те се връщат за доработка, а на виновните лица се търси 
административна отговорност. Същото се отнася и за материалите, които 
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съпътстват административното и икономическото състояние на научния 
ръководител, консултанта и рецензента. 
 До защита на дипломната си работа се допускат само дипломантите, 
изпълнили всички изисквания на учебния план, имащи положителна рецензия на 
ДР и предали в канцеларията на специализиращата катедра, както следва: 

• справка от канцеларията на факултета за изпълнение на изискванията на 
учебния план; 

• подвързана дипломна работа и приложенията към нея; 
• резюме на ДР в обем до 10-20 машинописни реда; 
• попълнен картон за картотеката на катедрата; 
Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна 

комисия, отговаряща на изискванията на Закона за висше образование. 
Заповедите за заседанията на Държавните комисии и списъкът на дипломантите 
за защита се обявяват официално от специализиращата катедра не по-късно от три 
дни преди защитата. 

Оценяване на дипломната работа 
След защитата Държавната изпитна комисия на закрито заседание определя 

оценки по шестобалната система за изработка на дипломната работа и за нейната 
защита. 
 Целесъобразно е ОЦЕНКАТА ЗА ИЗРАБОТКА на дипломната работа 
да се определя въз основа на следните критерии: 
БАКАЛАВРИ МАГИСТРИ 
мнение на рецензента, отразено в 
рецензията; 

актуалност на проблема; 

актуалност на проблема; 
наличие на практически резултати 
(функциониращ макет, приложна 
програма и др.); 

наличие на практически резултати; 
степен и качество на изпълнение на 
заданието; 

степен и качество на изпълнение на 
заданието; 

личен принос на дипломанта; 

личен принос на дипломанта; научно ниво на разработката; 

обем и сложност на разработката; 
самостоятелност и инициативност на 
дипломанта; 

възможност за внедряване на 
резултатите 

обем и сложност на разработката; 

 възможност за внедряване на 
резултатите; 

 мнение на рецензента, отразено в 
рецензията 

При определяне на оценката за изработка на ДР Комисията трябва да взема 
предвид мнението на научния ръководител. 
 Целесъобразно е ОЦЕНКАТА ЗА ЗАЩИТА на дипломната работа да се 
определя въз основа на следните критерии: 



 3 

БАКАЛАВРИ МАГИСТРИ 
яснота, точност и пълнота на 
изложението; 

точност и убедителност на 
изложението; 

качеството на демонстрационните 
материали; 

качеството на демонстрационните 
материали; 

пълнота и точност на отговорите на 
зададените въпроси (включително тези 
от рецензията и аудиторията) 

пълнота и точност на отговорите на 
зададените въпроси (включително тези 
от рецензията и аудиторията) 

Когато оценките са положителни, то Държавната комисия 
присвоява на дипломанта полагащата му се образователна и научна 
степен по действащите в момента нормативни актове. 

Когато една от оценките е незадоволителна, Държавната комисия взема 
по целесъобразност едно от следните решения: 

 1. дипломната работа да се доработи (ако е необходимо) и/или 
дипломантът да се яви на поправителна сесия (само за защита); 

 2. препоръчва на специализиращата катедра да възложи на 
дипломанта ново задание за ДР при същия или друг ръководител. 

Протоколиране работата на ДИК 
Работата на Държавната изпитна комисия по време на защитата на ДР се 

протоколира в специална Протоколна книга. Оценките за изработка и за защита 
на дипломната работа, както и зададените на дипломанта въпроси се вписват в 
протокола от заседанието на Държавната изпитна комисия, като всички членове 
на комисията се подписват веднага след приключване на заседанието. 

 
ИЗТРИВАНИЯ И ЗАЧЕРКВАНИЯ В ПРОТОКОЛИТЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ. 


