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ПРАВИЛА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ – 

СПЕЦИАЛНОСТИ „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА“ И „МЕДИЯ ИКОНОМИКА“ 

 

Този документ съдържа специфични указания за провеждане на държавни 

изпити за придобиване на ОКС „Бакалавър“ в катедра „Медии и обществени 

комуникации“, УНСС. Неделима част от документа са общите положения във връзка 

с провеждането на изпити, уредени в Правилника за учебната дейност на УНСС, 

Закона за висше образование в Република България и свързаните с тях документи.  

 

* * * 

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА 

 

Държавният изпит е писмен и обхваща два компонента – теоретичен и 

практически. Общата продължителност на държавния изпит е три часа, като кандидатът 

разпределя времето за работа по всеки един от компонентите по своя преценка. 

 

А. ТЕОРЕТИЧЕН КОМПОНЕНТ 

 

Теоретичният компонент подлага на проверка общата подготовка на кандидатите 

в теоретичното поле на специалността. 

• ИЗПИТЕН КОНСПЕКТ. Изпитът се провежда по предварително публикуван 

конспект за съответната специалност („Медии и журналистика“ или „Медия 

икономика“), който е утвърден от зам.-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“ 

в УНСС. Конспектът включва въпроси от специалните дисциплини в учебния 

план на съответната специалност. 
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o Темите са формулирани по начин, който позволява открояване на 

специфични подходи в тяхната разработка в зависимост от индивидуалния 

профил на кандидатите. 

o Конспектите се публикуват на уебсайта на катедрата не по-късно от три 

месеца преди датата на изпита – съотв. един коснпект за държавен изпит 

за специалност „Медии и журналистика“ и един конспект за държавен 

изпит за специалност „Медия икономика“. 

• ИЗБОР НА ТЕМА. Темата за изпита се определя чрез жребий в деня на 

провеждането му. 

• ОЦЕНКА. Работите на кандидатите се оценяват по строго определени критерии, 

които позволяват максимална степен на обективност на крайната оценка: 

o езикова култура 

o способност за ясно формулиране на авторска теза 

o критически способности – способност за аргументация и 

контрааргументация 

o логическа последователност в цялостната организация на писмената 

работа 

o познаване и коректна употреба на релевантната терминология и понятиен 

апарат 

• ПОДГОТОВКА. При подготовката си за теоретичния компонент на държавния 

изпит кандидатите имат право на методическо ръководство, осигурено от 

членовете на катедра „Медии и обществени комуникации“. 

 

Б. ПРАКТИЧЕСКИ КОМПОНЕНТ 

 

Практическият компонент проверява уменията на кандидатите да предлагат 

решения на поставени задачи и е различен за специалност „Медии и журналистика“ и 

специалност „Медия икономика“. 

 

ЗА СП. „МЕДИИ И ЖУРНАЛСТИКА“ 

Практическият компонент проверява 

умението на кандидатите да създадат 

кратък журналистически текст в жанр по 

ЗА СП. „МЕДИЯ ИКОНОМИКА“ 

Практическият компонент проверява 

умението на кандидатите да създадат 

кратък аналитично-творчески текст по 



избор по предварително зададена тема, 

която е актуална за обществения, 

политически и/или културен живот. 

тема, свързана с планиране, създаване 

и/или разработване на медиен продукт. 

 

• ИЗБОР НА ТЕМА. Темата за практическия компонент се определя чрез жребий 

в деня на провеждането му. Списъкът с предварително определени теми не се 

публикува предварително, като по този начин се проверява способността на 

кандидатите да реагират спонтанно в осмислянето на поставен проблем. 

Примерни теми по практическия компонент:  

o За сп. „Медии и журналистика“:  

▪ Вие сте журналист в голяма медия и имате за задача да направите 

поредица от интервюта с политически лидери: Доналд Тръмп, 

Владимир Путин, Реджеп Ердоган и Бойко Борисов. Подгответе 

10 въпроса към един от тях и се обосновете. 

o За сп. „Медия икономика“: 

▪ Вие сте основател на нова медия на пазара. Как ще се казва 

медията, какъв тип ще е (вестник, радио, телевизия, онлайн), каква 

тематика ще присъства и каква ще бъде целевата аудитория? 

• ОЦЕНКА. Работите на кандидатите се оценяват по строго определени критерии, 

които позволяват максимална степен на обективност на крайната оценка: 

o езикова култура 

o оригиналност на авторовата позиция 

o способност за критическо осмисляне на актуални обществени проблеми 

o използване на подходящи примери 

• ПОДГОТОВКА. При подготовката си за практическия компонент на държавния 

изпит кандидатите имат право на методическо ръководство, осигурено от 

членовете на катедра „Медии и обществени комуникации“. 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ 

 

1. ИЗПИТНА КОМИСИЯ. Изпитът се провежда съгласно държавните изисквания за 

дипломиране пред държавна комисия от най-малко трима хабилитирани 



преподаватели, назначена със заповед на зам.-ректор по обучението в ОКС 

„Бакалавър“. 

2. СРОКОВЕ И ДАТИ. Конкретните дати в графика за провеждане на държавния 

изпит се определят на заседание на катедра „Медии и обществени комуникации“ в 

началото на всяка учебна година, като се съобразяват с учебния график на 

кандидатите. Информация за датата и часа на провеждане на изпита се публикува на 

уеб-сайта на катедрата, както и на видимо място в информационните табла на 

катедрата не по-късно от три месеца преди провеждането на изпита. 

3. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали не 

по-късно от 15 минути преди обявения час. 

4. Всеки студент е длъжен да носи със себе си химикалка или писалка, пишещи синьо, 

документ за самоличност, студентска книжка и конспект с темите за държавен изпит 

по специалността. 

5. Самоличността и правото за явяване на държавен изпит на всеки студент се 

установява на основата на студентска книжка, лична карта и изпитен протокол. 

6. Забранява се внасянето в залата на мобилни телефони и друга съобщителна техника. 

7. Всеки студент получава подпечатани с печат на катедрата бели листа. 

8. По време на изпита в залата се пазят се пълен ред и тишина. 

9. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, 

предават или използват листа, различни от предоставените им. 

10. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. 

Предаването на изпитните работи става по ред, определен от квесторите. 

11. Изпитните материали на всеки кандидат се съхраняват в катедрата в продължение 

на една година след провеждането на изпита. 

12. Държавният изпит се прекратява за съответния студент като същият се отстранява 

от УНСС за срок не по-малък от една година в следните случаи: 

1. за всяко неправомерно явяване на държавен изпит; 

2. за преписване или опит за преписване и подсказване; 

3. при използване на мобилен телефон или друга съобщителна техника; 

4. за непристойно поведение по време на държавния изпит. 

5. При прекратяване на изпита се съставя отделен протокол, в който се вписва името 

и провинението на студента. Протоколът се подписва от квесторите в залата и от 

провинилия се студент. Отстраняването от УНСС става със заповед на ректора по 

доклад на председателя на държавната изпитна комисия. 



 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА 

 

1. Резултатите от теоретичния изпит се оповестяват не по-късно от два работни дни 

след провеждането на изпита и се нанасят в главните книги не по-късно от три 

работни дни след провеждането на изпита в уебсайта на катедрата. 

2. Крайната оценка от държавния изпит се определя по формулата (КО – крайна оценка, 

ТК – теоретичен компонент, ПК – практически компонент): КО = 0.5 ТК + 0.5 ПК 

3. Писмените работи се оценяват по шестобалната система, която включва следните 

възможни оценки: “отличен“/6, “много добър“/5, “добър“/4, “среден“/3 и “слаб“/2. 

За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “среден“/3. 

4. Писмените работи се оценяват независимо от двама от членовете на държавната 

изпитна комисия и при разлика в оценките и от трети член на комисията. Крайната 

оценка се приема от комисията след съгласуване.  

5. Оценката на държавната изпитна комисия е окончателна. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ 

 

Допълнителна информация за организацията държавния изпит кандидатите могат да 

получат: 

• в кабинета на административния секретар на катедра „Медии и обществени 

комуникации“; 

• на информационните табла на катедра; 

• от уебсайта на катедрата – http://unwemedia.com.  
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