ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ - РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
ЗИМНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
ВНИМАНИЕ!
В процеудира по дипломиране влизат САМО семестриално завършили студенти
(тези, които са преминали пълния курс на обучение И са положили ВСИЧКИ семестриални изпити).
Моля ПРЕДВАРИТЕЛНО направете справка за това във Вашия личен профил в раздел Студенти/Eлектронни услуги от сайта
на БСУ на адрес www.bfu.bg!
Процедура по дипломиране:

Специалност

срок / дата

Всички

от 1 до 4
декември 2020 г.

час

стая

1. 2 БР. СНИМКИ (формат - за документи) с официално
облекло (риза и вратовръзка за мъжете и риза - за жените). .
2. БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА за това, че не дължите
книги
3. Изтеглете бланка ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДЕКАН (от електронни
услуги) и попълнете
4. Внесете ТАКСА за държавен изпит по банков път или
онлайн
5. ПРЕДСТАВЕТЕ ВСИЧКИ СЪБРАНИ ДОКУМЕНТИ В
УЧЕБЕН ОТДЕЛ: САМО ТАКА ЩЕ БЪДЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В
ПРОТОКОЛА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА!

от 9 ч. до
16 ч.
Учебен отдел,
стая 21

6. Проверете внимателно Вашата лична АКАДЕМИЧНА
СПРАВКА (получава се от Учебен отдел). Моля, носете
студентска книжка!
7. Получавате ЛИЧНО дипломата си за средно образование
срещу подпис в главна книга.
8. Завършващите със Защита на дипломна работа представят
ДИПЛОМНА РАБОТА (в ЕДИН екземпляр с ПОДПИС НА
НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ върху заглавната страница), както и
PDF формат на мейл dobi@bfu.bg
9. Завършващите със Защита на дипломна работа получават
РЕЦЕНЗИЯ
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Церемония за връчване на дипломите за висше образование през м. май 2021 г.

Получилите
разрешение да
завършат с
разработване
на дипломна
работа

от 9 ч. до
от 1 до 4
16 ч.
декември 2020 г.

Учебен отдел,
стая 21

на 9 декември
2020 г.

от 13.30
ч. до 16 ч.

на посочен мейл

Психология,
ПНУП

на 10 декември
2020 г.

9 ч.

онлайн

потвърдилите
участие в
церемонията

регистрация за
участие в
церемонията до 15 май 2021 г.

стая 21
или на телефон
900-453 (Кирова)

ВАЖНО
Съгласно чл. 43, ал. 3 от ПОУД студентите, записали последен семестър, имат право да се дипломират в срок
до пет години след завършване на обучението си. След този срок се отстраняват от БСУ.
Възможно е в графика да настъпят промени.
За промени проверявайте две седмици преди обявенате дати.

