
КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА“ 
Специалност „Публични информационни системи“ 

Условия и ред за провеждане на държавен изпит за присъждане на ОКС „бакалавър” 
(приети с протокол № 12 / 20. 12. 2021 г. на заседание на Катедра БНИКП) 

 
1. Държавен изпит задължително полагат всички студенти в специалност „Публични 
информационни системи”, след подаване на молба за явяване на 
държавен изпит и след получаване на потвърждение за допускане. 
2. Държавният изпит се провежда в две форми – писмен и устен изпит – всяка от които 
завършва със самостоятелна оценка. 
3. Катедреният съвет утвърждава конспект с теми, валидни както за писмения, така и за устния 
държавен изпит. 
4. Всяка тема в конспекта е придружена със списък с примерни подтеми, задължителни 
термини, ключови думи и препоръчителна литература. 
5. Писменият изпит се провежда под формата на тест, присъствено на хартия или електронно. 
6. Тестът се генерира наново за всяка изпитна сесия от предварително обособена банка с 
въпроси по всички теми от конспекта. 
7. Тестът е с продължителност 3 астрономически часа / 180 минути при следните условия: 
- Общ брой на въпроси – 150; 
- Метод на навигация – свободен; 
- Тип на въпросите – могат да са от всякакъв тип: множество възможни отговори, 
истина/неистина, съпоставяне, влачене и пускане, кратък отговор, есе. 
8. Само студентите, които са получили най-малко Среден 3 на теста, могат да се явят на устен 
държавен изпит. 
9. На устния изпит всеки студент/всяка студентка изтегля една тема, по която членовете на 
държавната изпитна комисия изслушват отговора и могат да задават 
въпроси. 
- при незадоволителен отговор членовете на комисията си запазват правото да задават 
въпроси и по други теми от конспекта; 
- отговорите на студентите се оценяват в зависимост от точността на фактологията, 
използването на правилната терминология и способността да 
се разсъждава и демонстрира професионално мислене. 
10. Устният изпит се счита за издържан при положение, че най-малко половината от членовете 
на комисията са поставили положителна оценка. 

 


