
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

 

Дата на изпита: 09 юли 2020 г. 

Час на започване: 09:00 ч. 

Платформа: Microsoft Teams 

Линк: [Линкът към мястото на държавния изпит ще бъде публикуван допълнително, когато 

стане известен] 

 

Съгласно Заповед 1145/20.05.2020 г. на Ректора на УНСС, държавните изпити се провеждат 

онлайн, използвайки платформата Microsoft Teams. 

Изпитът на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ се състои от две части: 

онлайн тест с казус и онлайн защита на дипломен проект. 

В тази връзка, всеки студент, който възнамерява да се яви на държавен изпит, е необходимо 

да направи следното: 

А. Подготвителни стъпки (преди 09 юли 2020 г.) 

а) Административни 

1. Да положи успешно всички семестриални изпити; 

2. Да провери дали всичките му оценки са му нанесени в Главната книга, най-късно до края 

на годишната поправителна сесия, тоест 27 юни 2020. 

3. Да подаде молба за явяване на Държавен изпит в срок до до 02 юли 2020 г. в каб. 1029 

при г-жа Юлия Александрова. 

4. Да разработи дипломен проект, съгласно изискванията, и да го съгласува с дипломния си 

ръководител. Ръководителят трябва да изрично да одобри проекта, преди официалното 

му представяне на държавния изпит. 

5. Да изпрати окончателно готовия си дипломен проект в Word формат (.doc или .docx) на 

дипломния си ръководител най-късно до 06.07.2020 г., като го наименува с две имена и 

факултетен номер (напр. Ivan_Ivanov_18123455.docx). 

6. Да подготви кратко представяне (до 5 минути) на дипломния си проект. Представянето ще 

бъде изложено устно в деня на изпита пред Държавната изпитна комисия.  

б) Технически 

7. Да си инсталира Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app) на персонален компютър и да се впише (sign in) в него със своя 

университетски акаунт (@unwe.bg) и парола. 

Внимание! Участието в държавния изпит със смартфон е крайно нежелателно поради 

възможни технически затруднения! Ако дипломантът не може да си осигури ползването на 

персонален компютър (стационарен или преносим), може да използва такъв в 

библиотеката на УНСС. 

Всеки студент, който е изпълнил успешно предварителните стъпки, може да се включи 

ефективно и пълноценно в държавния изпит. 

 

Б. Стъпки по време на изпита (на 09.07.2020 г.): 

https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


1. Всеки студент стартира Microsoft Teams и се вписва горепосочения линк поне 15 минути 

преди началото на държавния изпит (до 08:45 ч. на 09.07.2020 г.). 

2. В 8:50 ч. в чата на горепосочения линк, ще бъде публикуван линк към Microsoft Forms, 

където ще бъдат разположени онлайн теста с казуса. 

3. Онлайн тестът с казуса стават активни точно в 9:00 ч. и се затварят автоматично точно в 

10:30 ч. 

4. При влизане в теста в Microsoft Forms студентът трябва да въведе своя факултетен номер и 

двете си имена на кирилица. 

5. След това, студентът трябва накратко да реши поставения му казус и да опише решението в 

полето под казуса. Препоръчителното време за работа е 30 минути. 

6. Визуално, след казуса следва тестът. Той се състои от 30 затворени въпроса с по 4 отговора, 

от които има само 1 верен отговор. За даден верен отговор се поставя 1 точка, а за 

неверен: 0 точки. Препоръчителното време за попълване на теста е 60 минути. 

Студентът сам избира дали да започне първо с теста или с казуса, но общото време, с 

което разполага, е 90 минути.  

7. Препоръчително е около 5 минути преди края на времето за работа (10:25 ч.) всеки 

студент да приключи работата по теста и казуса. За предаване на отговорите студентът 

трябва да натисне бутон Submit, за да изпрати успешно теста с казуса си. 

8. В 10:30 ч. започва последната част от държавния изпит – онлайн защита на дипломния 

проект. За тази цел всеки студент представя накратко (за 5 минути) своя проект. 

За по-добра организация, комисията ще определи реда на представяне на дипломните 

проекти в деня на изпита, като раздели студентите в 2 комисии. 

9. Съгласно определения ред, комисията посочва съответния студент, който включва 

камерата и микрофона си и накратко представя дипломния си проект. След приключване 

на представянето комисията задава въпроси на студента. 

След като отговори на въпросите на комисията студентът изключва камерата и 

микрофона си и остава онлайн. 

10. След приключване на всички представяния, комисията се събира и определя 

окончателните оценки на всеки студент. 

Окончателната оценка от държавния изпит се формира от 3 компонента: оценката от теста, 

оценката от казуса и оценката от представения дипломен проект. 

11. Комисията съобщава окончателните оценки на студентите и изпитът приключва. 

 


