
 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И 

СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
 

КАТЕДРА 

„МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ“ 
 

бул. „8-ми декември“, Студентски град, 1700 София, www.unwemedia.com, +35928195370 

 

 

 

Ръководител катедра: 
доц. д-р Стела Ангова 
sangova@unwe.bg  

Научен секретар: 
гл. ас. д-р Мартин Осиковски 

ossikovski@unwe.bg 

Адм. секретар: 
Ивайла Николова 

ivaila_nik@unwe.bg  

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

(СПЕЦИАЛНОСТИ „МЕДИЯ ИКОНОМИКА“, „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА“) 

 

 

 

1. Изчерпателна ли е посочената литература в списъка към конспекта? 

 

• ОТГОВОР: Не, списъкът е ориентировъчен; от Вас зависи дали и какви 

допълнителни заглавия ще включите в този списък и дали ще изчетете 

всичко, посочено в него. В това отношение разполагате с пълна свобода. 

 

2. Не съм в състояние да преценя към коя дисциплина се отнася определен въпрос 

от конспекта. Какво да правя? 

 

• ОТГОВОР: Редът на въпросите условно следва реда на дисциплините 

така, както сте ги изучавали през изминалите четири години. 

Същевременно някои въпроси включват материал, който е бил изучаван 

по повече от една дисциплина. (Например материалът, изучаван по 

дисциплината „История на българската журналистика“, може да 

кореспондира с материал, изучаван по „Чуждестранна журналистика“ – и 

обратно.) Когато подготвяте въпросите от конспекта, включете в 

записките си всичко, което намирате за приложимо по дадения въпрос. 

Ако в някакъв момент имате колебания, обърнете се към преподавател, 

който да Ви помогне. 

 

3. Струва ми се, че в конспекта е включен въпрос от избираема дисциплина, която 

не съм посещавал/а. Как да постъпя? 
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• ОТГОВОР: Въпросите в конспекта са подбрани по такъв начин, че да 

покриват един базисен минимум от теми, които са необходими за 

успешното завършване на изучаваната от Вас специалност. Част от тези 

теми се изучават задълбочено в различни избираеми курсове, но 

същевременно присъстват и в задължителните дисциплини, които се 

изучават от всички. (Такава е например дисциплината 

„Пресжурналистика“ – тя е избираема, но много неща от тази сфера се 

изучават в редица от задължителните ни дисциплини.) В този смисъл от 

кандидатите се очаква да се подготвят по всички теми – включително и 

по тези, които на пръв поглед изглежда се отнасят към избираема или 

факултативна дисциплина. По този начин конспектът цели да стимулира 

кандидатите да вложат усилия и в самостоятелната творческа подготовка. 

ЗАБ.: Имайте предвид, че за изпит се теглят две теми, от които Вие 

избирате една, т.е. винаги ще имате възможност за алтернатива по 

отношение на тема, по която не се чувствате отлично подготвен/а. 

 

4. Мога ли да защитавам лична гледна точка в писмената си работа за 

държавния изпит? 

 

• ОТГОВОР: Разбира се – това е даже препоръчително; критериите за 

оценка са насочени към начина, по който представяте позицията си, а не 

към това каква позиция представяте. 


