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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 в случай на провеждане присъствено в сградата на университета 

и в случай на дистанционно провеждане чрез Microsoft Teams. 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 1 ч. и 45 мин., като времето 

за работа по теоретичната част (тест) е 45 мин., а за творческия компонент – 60 мин. 

 

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“ 
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в УНСС. Конспектът включва въпроси от специалните дисциплини в учебния 

план на съответната специалност. Конспектите се публикуват на уебсайта на 

катедрата не по-късно от три месеца преди датата на изпита – съотв. един 

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

конспект за държавен изпит за специалност „Медия икономика“. 

• ТЕСТ. Тестът съдържа 45 въпроса, свързани с темите от конспекта. 

• ОЦЕНКА. Системата за провеждане на електронен тест автоматично извежда 

резултата. Поради формата на този компонент, оценката се дава въз основа на бр. 

получени точки: 50-60% - среден/3; 60-70% - добър/4; 70-85% - мн. добър/5; 85-

100% - отличен/6. 

• 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 работят по 

реална  журналистическа задача по 

предварително зададена тема, която е 

актуална за обществения, политическия 

и/или културния живот. 

ЗА СП. „МЕДИЯ ИКОНОМИКА“ 

Практическият компонент проверява 

умението на кандидатите да създадат 

кратък аналитично-творчески текст по 

тема, свързана с планиране, създаване 

и/или разработване на медиен продукт. 

 

• ИЗБОР НА ТЕМА. Темата за практическия компонент се определя от изпитната 

комисия за държавен изпит в деня на провеждане. Примерни теми по 

практическия компонент (разработвани в изпити от предишни години): 

 

 



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“. 

• 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“. 

• 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. 

 

 

 

 



ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРИСЪСТВЕНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ 

ИЗПИТ 

 

1. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените 

компютърни зали 30 минути преди обявения час. Квесторите инструктират 

студентите да отворят студентските си пощи @unwe.bg, където ще получат 

линкове към изпитния формуляр, и да проверят и настроят клавиатурите за 

въвеждане на текст на кирилица. Линковете се отключват и заключват 

автоматично в точно насрочено време и не могат да се удължават 

индивидуално. 

2. Изпитът ще започне както следва: 

2.1. Първи компонент: начало – точно в 9.00 ч., край – точно в 9.45 ч. на съответната 

дата. 

2.2. Втори компонент: начало – точно в 10.00 ч., край – точно в 11.00 ч. на съответната 

дата. 

3. ВАЖНО: изпитът се предава единствено и само чрез натискане на бутон 

„SUBMIT/ПОДАЙ“. Пропускане на крайния час за приключване на изпита 

не ще позволи предаването на изпитния материал, тъй като бутонът ще се 

деактивира. 

4. ВАЖНО: влизане и излизане от изпитния материал без подаване на изпитен 

материал води до автоматична оценка „слаб (2.00)“. 

5. Резултатите ще бъдат обявени в системата WebStudent до края на деня. 

6. Всеки студент е длъжен да носи със себе си документ за самоличност. 

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

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

8. Забранява се използването на мобилни телефони и друга съобщителна техника 

освен тази за попълване на изпитния формуляр. 

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

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

на една година след провеждането на изпита. 

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

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

a. за всяко неправомерно явяване на държавен изпит; 



b. за преписване или опит за преписване и подсказване; 

c. при използване на мобилен телефон или друга съобщителна техника извън 

използваната за провеждане на изпита; 

d. за непристойно поведение по време на държавния изпит; 

e. 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. 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ 

ИЗПИТ 

 

1. Всеки студент трябва да влезе във виртуалната изпитна аудитория 30 минути 

преди началото на държавния изпит, като последва точно линка за събитие, 

изпратен на студентската му поща @unwe.bg. Това е нужно, за да се извърши 

предварителна проверка на камерата, микрофона и самоличността на студента. 

2. Самоличността се доказва чрез студентска книжка/електронна студентска карта 

и/или лична карта, които трябва да се покажат на съответния квестор. 

3. По време на изпита всеки кандидат трябва да бъде с постоянно включени 

камера и микрофон. Не се допуска присъствие на трети лица в помещението 

по време на провеждане на държавния изпит. 

4. Видеоквесторите ще следят непрекъснато и индивидуално всеки кандидат за 

спазване на условията за полагане на онлайн държавен изпит. 

5. В групата за провеждане на държавния изпит предварително ще бъдат 

публикувани линкове към съответните компоненти на държавния изпит – 

теоретичен и практически. Линковете се отключват и заключват автоматично 

в точно насрочено време и не могат да се удължават индивидуално. 

6. Изпитът ще започне както следва: 

a. Първи компонент: начало – точно в 9.00 ч., край – точно в 9.45 ч. на съответната 

дата. 

b. Втори компонент: начало – точно в 10.00 ч., край – точно в 11.00 ч. на съответната 

дата. 

7. ВАЖНО: изпитът се предава единствено и само чрез натискане на бутон 

„SUBMIT/ПОДАЙ“. Пропускане на крайния час за приключване на изпита 



не ще позволи предаването на изпитния материал, тъй като бутонът ще се 

деактивира. 

8. ВАЖНО: влизане в и излизане от изпитния материал без подаване на изпитен 

материал води до автоматична оценка „слаб (2.00)“. 

9. Резултатите ще бъдат обявени в системата WebStudent до края на деня. 

10. Работата на кандидата се анулира в следните случаи: 

a. Установено преписване 

b. Снимане на изпитни материали и/или коментари в онлайн групи/чатове 

c. при използване на мобилен телефон или друга съобщителна техника извън 

използваната за провеждане на изпита; 

d. за непристойно поведение по време на държавния изпит. 

При технически проблеми с достъп до системата и теста преди или по време на изпита 

се обръщайте на лични съобщения в служебния чат до доц. д-р Мартин Осиковски 

(ossikovski@unwe.bg). 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА 

1. 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 

2. 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.  

3. Творческите 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.  

4. Оценката на държавната изпитна комисия е окончателна. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ 

Допълнителна информация за организацията на държавния изпит кандидатите могат да 

получат: 

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

комуникации“; 

• на информационните табла на катедрата; 

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


