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ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Катедра “Икономикс” 
 

 

СРОКОВЕ 

ПО 

ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА  

НА ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „МАГИСТЪР”  

НА СПЕЦИАЛНОСТ „МАКРОИКОНОМИКА”  

 

 

№ 

 

Срок 

 

Активност 

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

1. 

 Края на м.Януари 

 Края на м.Септември 

Дипломантът избира една от предложените тематични области, 

като посочва това в заявление до ръководителя на обучаващата 

катедра. Заявлението се подава в срок до края на месец януари 

(съответно - до края на месец септември) в катедра 

„Икономикс“. 

 

2.  До 7- ми февруари 

 До 7-ми октомври 

Подадените заявления се одобряват от ръководителя на 

катедрата в едноседмичен срок след изтичане на съответния 

срок за тяхното подаване, като той определя научен 

ръководител на дипломанта. 

 

3.  8-10 февруари 

 8-10 октомври 

Списъкът с одобрените заявления се обявява: 

  в електронен вид - на подсайта на катедра „Икономикс“ 

(http://departments.unwe.bg/economics) и 

 на хартиено копие - чрез поставяне на информационното 

табло на катедрата. 

 
* Забележка: датите са дадени в диапазон, защото действието 

изисква извършване в работен ден. 

 

4.  

 15-17 февруари 

 15-17 октомври 

В срок до 7 дни дипломантът трябва да осъществи контакт с 

определеният му научен ръководител посредством официалния 

e-mail на преподавателя в сайта на университета. 

 
*  Забележка: 7 дневния срок изтича, според датата на публикуване 

на Списъка по предходното действие 

 

5. * 

 22-24 февруари 

 22-24 октомври 

*Допълнителна възможност: 

При дублиране на теми или при наличие на други причини, налагащи 

промяна на избраната тематична област и/или конкретна тема, 

ръководителят на катедрата може да изисква от научния 

ръководител на дипломанта да бъде направена промяна във вече 

заявената тема. В тези случаи дипломантът и научният 

ръководител следва във възможно най-кратък срок, но не повече от 

7 дни, да предложат нова тема на дипломната работа. 

http://departments.unwe.bg/economics
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП 

 

6.  

 До 3 седмици преди 

официално обявената 

дата на защита. 

 

 

Дипломните работи следва да депозират в Центъра за учебно-

методическа и изследователска работа към катедра 

„Икономикс“ в срок от минимум 3 седмици преди официално 

обявената дата на защита. 

 

7.  

 До 2 седмици преди 

официално обявената 

дата на защита. 

 

 

 

 

След изтичане на срока за предаване на дипломните работи 

ръководителят на катедрата определя рецензенти. 

8.  

 До 5 дни преди 

официално обявената 

дата на защита. 

 

 

 

 

Рецензентите представят изготвените от тях рецензии на 

хартиен и електронен носител в Центъра за учебно-

методическа и изследователска работа към катедра 

„Икономикс“ в срок до 5 дни преди официално обявената дата 

за защита.  
 

9.  

 До 24 часа преди 

официално обявената 

дата на защита. 

 

 

След изтичането на предходния срок дипломантът получава 

рецензията си по електроен път от административния секретар 

на Центъра за учебно-методическа и изследователска работа 

към катедра „Икономикс“.  

 

 

10.  

 Денят на защитата 

 

 

Крайните резултати от защитата се съобщават публично пред 

дипломантите и се нанасят в книжките и в протокола. 

 

11. * 

 2 години 

 5 години 

 
*Архив 

Дипломните работи на хартиен носител се съхраняват в Центъра 

за учебно-методическа и изследователска работа към катедра 

„Икономикс“ за срок от 2 години, а на електронен носител – за срок 

от 5 години от датата на защитата. Право на ползване на 

дипломните работи имат научните ръководители, рецензентите и 

членовете на обучаващата катедра „Икономикс“.   

 

   

 

 
 

 

 

 


