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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН   

Код на дисциплината 
010574 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на аудиторна 
работа 15    15 15    15  

Практически занятия            
Семинари            

Форми на 
извънаудиторна работа            

Подготовка за семинар            
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит            

Други форми    16     16   
ОБЩО 15   16 15 15   16 15 1,2 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов 
 
 
 
 



 

 
 
3. АНОТАЦИЯ 

Целта на обучението по дисциплината “ Методика за разработване на дипломна работа” е 
студентите да получат необходимите знания и умения във връзка с предстоящата работа 
върху написването на дипломна работа като финал на обучението в ОКС 
«Бакалавър».Студентите се запознават с проблематиката, касаеща: 

 Основните изисквания за разработване на дипломна работа; 
 Избор на тема на дипломна работа; 
 Разработване на план за съдържание на дипломна работа и проучване на 

литературата; 
 Разработване на дипломна работа; 
 Оформление и защита на дипломна работа 
 Оценяване на дипломна работа; 

 
 
Език на преподаване: български. 

 
 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  

№ Тема 
Хорариум 

Редовно Задочно 
1. Основните изисквания за разработване на дипломна работа 3 3 
 1.1.Изисквания за разработване  

1.2.Етапи при разработване на дипломна работа  

 

  

2.  Избор на тема на дипломна работа 3 3 
 2.1.Основания за избор на тема на дипломна работа 

2.2. Примерни теми за дипломна работа 
 

  

3.  Разработване на план за съдържание на дипломна работа и 
проучване на литературата 

3 3 

 3.1.Проучване на литературата по избраната тема 

3.2.Изисквания за структура на дипломната работа 

3.3.Примерно съдържание на дипломна работа 

 

  

4.  Разработване на дипломна работа 3 3 
 4.1. Увод (Въведение) 

4.2. Теоретична част на дипломата работа 

 4.3. Изследователска и аналитична част 

4.4.Перспективна част –насоки за подобряване дейността на 

  



 
 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

изследвания обект  

4.5.Заключение 
4.6. Използвана литература 
4.7. Приложения 

5.  Оформление и защита на дипломна работа 
 

3 3 

 5.1. Техническо оформяне на дипломната работа 
5.2. Изисквания за съставяне и представяне на експозе на 
дипломната работа 
5.2.1. Примерна рамка и основни елементи на експозе 
5.3. Изисквания към презентацията на дипломна работа 
5.4. Защита на дипломната работа 

  

Общо  15 15 
 

 
 
 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

5.1. Лекции: Лекциите се онагледяват с помощта на мултимедийно устройство.  
 
 
 

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ ЗНАНИЯ ОТ: 
 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно приключване 
на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта 
на оценките е: 

 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 
Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 
Участие в дискусии и присъствие                     30 % 
Защита на реферат                                                                                           70 % 
Тестове                                                                                                                                                                   
Групови задачи 
Курсова разработка                                                                                
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.     
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - 

Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6. 
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7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА " МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА” 

Конспект за провеждане на изпит  
(Теми за реферат) 

 
за редовно и задочно обучение в спец. «Аграрна икономика и търговия» 

Образователно квалификационна степен: „Бакалавър” 

 

1. Основните изисквания за разработване на дипломна работа 

2. Етапи при разработване на дипломна работа  

3.Основания за избор на тема на дипломна работа 

4. Разработване на план за съдържание на дипломна работа и проучване на литературата 

5. Проучване на литературата по избраната тема 

6. зисквания за структура на дипломната работа 

7.Примерно съдържание на дипломна работа 

8. Разработване на дипломна работа 

9. Теоретична част на дипломата работа 

10 . Изследователска и аналитична част 

11. Перспективна част –насоки за подобряване дейността на изследвания обект  

12. Техническо оформяне на дипломната работа 

13. Изисквания за съставяне и представяне на експозе на дипломната работа 

14. Примерна рамка и основни елементи на експозе 

15. Изисквания към презентацията на дипломна работа 

16. Защита на дипломната работа 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Дисциплината е задължителна за студентите, които са предпочели разработването и защита 
на дипломна работа като форма на държавен изпит.Тя ще даде следните основни теоретични 
и практически знания относно: 

 
 Основните изисквания за разработване на дипломна работа; 
 Избор на тема на дипломна работа; 
 Разработване на план за съдържание на дипломна работа и проучване на 

литературата; 
 Разработване на дипломна работа; 
 Оформление и защита на дипломна работа 

 


