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ПРАВИЛА 

ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС 

„МАГИСТЪР” – СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” 

 

Този документ съдържа специфични указания за подготовката и защитата на 

магистърски тези за придобиване на ОКС „Магистър” в магистърските програми на 

катедра „Медии и обществени комуникации”, УНСС. Неделима част от документа са 

общите положения във връзка с полагането на изпити, уредени в Правилника за 

учебната дейност на УНСС, Закона за висше образование в Република България и 

свързаните с тях документи.  

 

* * * 

 

Разработката на магистърска теза (дипломна работа) е заключителната и най-

съществена част от обучението на кандидатите за ОКС „Магистър” и включва два 

етапа: (А) подготовка и (Б) публична защита на тезата. 

 

А. ПОДГОТОВКА НА ТЕЗАТА 

 

1. Подготовката на магистърската теза е продължителен и задълбочен процес, при 

който кандидатът демонстрира своите цялостни творчески и изследователски 

умения по конкретна тема с помощта на научен ръководител. 

2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТ. 

Кандидатите имат възможност по свой избор да подготвят (1) магистърска теза с 

изцяло изследователска насоченост или (2) магистърска теза с реализация на 

творчески продукт (филм, проект за предаване, рекламна кампания и т.н.). 

3. ИЗБОР НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ. Кандидатите заявяват 

желаната за разработване тема със заявление по образец и след предварителен 
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разговор и съгласие от страна на преподавател от катедрата за научно 

ръководство. 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И НА КАНДИДАТА. 

Научният ръководител подпомага научно-методично студентите при 

разработване на магистърските тези и подготовката им за защита. Студентът 

представя готовата работа на научния си ръководител за одобрение, а научният 

ръководител удостоверява с подпис върху титулната страница на книжния 

екземпляр завършеността на разработката. Одобрената работа се предава в 

катедрата на хартиен и електронен носител. 

5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СТАНДАРТ. Препоръчително е спазването на 

технически стандарт в графичното оформление на текстовата част на 

магистърската теза и цитирането на използваните източници. Кандидатите имат 

достъп до препоръчителните технически изисквания за оформление в специален 

раздел на уебсайта на катедрата. Научният ръководител има право да изиска 

спазването на различен технически стандарт по своя преценка. 

6. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА. При 

разработване на работи с изследователска насоченост (т.е. без реализация на 

творчески продукт) на кандидатите се препоръчва да спазват следните общи 

правила за тяхното структуриране и съдържание: 

a. В УВОДА на работата (1) се аргументират актуалността и значимостта на 

избраната тема, (2) дефинират се обекта и предмета на изследването, (3) 

формулира се основната цел/цели на изследването, (4) извежда се 

основната изследователска хипотеза/хипотези и (5) се разяснява 

изследователската методология. 

b. Основното съдържание на магистърската теза е разделено на три части, 

които са логически свързани. В ПЪРВАТА ЧАСТ следва да се извърши 

теоретично проучване на наличните изследователски източници по 

избраната тема. Във ВТОРАТА ЧАСТ следва да се извърши разработка 

на общите теоретични въпроси, възникнали вследствие на прегледа на 

източниците в първата част. В ТРЕТАТА ЧАСТ постановките от втората 

част се разглеждат в контекста на конкретен пример/примери от 

професионалната практика. 

c. В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО се представя реализацията на целите, 

формулирани в увода работата. 



 

 

d. Научният ръководител има право да препоръча друг начин за 

структуриране на съдържанието. 

7. ОБЕМ. Магистърски тези с изследователска насоченост следва да бъдат не по-

кратки от 60 и не по-дълги от 80 стандартни компютърни страници (30 реда на 

страница, 60 знака на ред). Текстовата част на работи с реализация на творчески 

продукт трябва да бъде между 30 и 50 стандартни компютърни страници. 

8. АВТОРСТВО. При разработването на магистърските тези кандидатите се 

задължават да не допускат никакви форми на плагиатство, в т.ч. и ползване на 

платени услуги за подготовка на дипломни работи, и удостоверяват това с 

подписана декларация за авторство, приложена към тезата. При доказано 

наличие на плагиатство, кандидатът не се допуска до защита на предадената 

магистърска работа. 

9. ПРЕДАВАНЕ И РЕЦЕНЗИРАНЕ. Предадените в срок магистърски работи се 

разпределят по рецензенти. Рецензиите съдържат заключение, в което се 

отразява предложението на рецензента за допускане или недопускане на 

дипломанта до защита, като окончателното решаване на този въпрос става на 

заседание на катедрения съвет. 

 

Б. ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА 

 

1. Защитата на магистърските тези е публична. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО. Защитата включва устно изложение на 

студентите по представената разработка, отговор на въпросите, зададени в 

рецензията, и на други въпроси от изпитната комисия и аудиторията, чиято цел е 

да уточнят и проверят комплексно знанията на студентите от проблемната 

област на разработката. 

3. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. По време на защитата кандидатът има право да 

използва технически средства за мултимедийна презентация по своя преценка. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА 

 

• Оценката на магистърската теза е комплексна и включва два компонента: 

1. Оценка на разработката, представена от кандидата по следните критерии: 



 

 

o Оригиналност на авторската позиция 

o Аналитичност и яснота на аргументацията 

o Логическа структура и последователност на разработката 

o Способност за критическо осмисляне на поставените проблеми 

o Способност за работа с изследователски източници и коректно 

цитиране на използваните материали 

o Езикова култура и стил 

2. Оценка на устното представяне на разработката по следните критерии: 

o Яснота и логическа последователност на изложението 

o Подходяща употреба на помощни средства 

o Точно адресиране на поставените от комисията и аудиторията 

въпроси 

• Магистърските тези на кандидатите се оценяват по шестобална система, която 

включва следните  възможни оценки: “отличен”/6, “много добър”/5, “добър”/4, 

“среден”/3 и “слаб”/2. За успешно защитена се смята теза, която е оценена най-

малко със “среден”/3.  

• Оценката се определя от членовете на изпитната комисия и е окончателна. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ 

 

Допълнителна информация относно подготовката и публичната защита на 

магистърските тези  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://departments.unwe.bg/media. 
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