
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ 
 

 

П Р А В И Л А 
за защита и оценяване на магистърски тези 

/за студентите от специалност „Счетоводство“, ОКС „Магистър“ – редовно обучение/  
 

I. Представяне на магистърски тези  

1.1. Магистърските тези се представят на длъжностно лице от канцеларията на катедра 
„Счетоводство и анализ“ (каб. 1040) в един екземпляр на хартия и в един екземпляр на 
електронен носител. 

1.2. Длъжностното лице регистрира получената разработка в специален Регистър. 

1.3. Препоръчителният обем на магистърските тези е до 70 стандартни машинописни страници, 
но не по-малко от 50 стандартни машинописни страници. 

II. Допускане/недопускане до защита 

2.1. Рецензентите на магистърските тези се определят от Ръководителя на катедрата и 
упълномощено от него лице. Рецензенти могат да бъдат редовни и хонорувани 
преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“. 

2.2. Рецензиите на магистърските тези се изготвят в срок до 5 дни преди обявената дата за 
защита. В тях задължително се съдържа предложение за допускане/недопускане на 
дипломанта до защита и предварителна оценка. 

2.2.1. Критериите за допускане на магистърската теза до защита са: съотносимост на 
темата към научната специалност; съответствие между тема и съдържание; 
спазване на препоръчителния обем за магистърски тези; липса на плагиатство.  

2.2.2. Критериите за оценка на качеството на магистърската теза са: подходящо 
формулиране на обекта, предмета, целта, задачите и изследователската теза; 
подходящо структуриране и балансираност на отделните части на разработката; 
използване на подходящи изследователски методи; използване на разнообразни 
литературни източници; използване на актуални нормативни актове; използване на 
актуални емпирични данни; подходящо представяне на резултатите и аргументиране 
на изводите. 

2.3. Студентите получават рецензиите си от длъжностно лице от канцеларията на катедрата 
(каб. 1040) в срок до 3 дни преди обявената дата за защита. 

III. Защита на магистърски тези 

3.1. Студентите се явяват на защита на разработената от тях магистърска теза пред Държавна 
изпитна комисия, в която се включват ни по-малко от три хабилитирани лица.  

3.2. По време на защитата студентите представят експозе относно целта, съдържанието и 
постиженията в магистърската теза (с продължителност – до 7 мин.) и отговарят на въпроси, 
поставени от рецензента и от членовете на Държавната изпитна комисия. 

IV. Оценяване 

4.1. Крайната оценка е комплексна и включва: оценка на качествата на магистърската теза; 
оценка на представеното експозе и оценка на отговорите на поставените въпроси. 

4.2. Крайните оценки се обявяват на датата на защитата, след закрито заседание на Държавната 
изпитна комисия.  

 
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ 
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