
 
 

Защитите на дипломни работи през март 2023 г. ще се провеждат присъствено. 
 

Защита на дипломни работи за МП Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и 
консултиране)  - на 09.03.2023 г. от 10:00 ч.,  в зала 63 / Ректорат. 
 

За допускане до защита е необходимо да се подаде подписана и сканирана/снимана Молба 
http://phls.uni-sofia.bg/article/481 (PDF или DOC) на имейл адрес: k.velkova@phls.uni-sofia.bg в 
срок най-късно до 16.02.2023 г. 

 
o В молбата е задължително да се посочи имейл адреса, с който сте регистриран/а в 

системата МУДЪЛ. 
o В отговор на получената молба, инспектор отдел „Студенти“ изпраща справка за статуса Ви. 

До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри. 
 

Процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи 
 

Всички, заявили желание да се дипломират през месец март 2022 г., ще получат достъп до 
специално създаден курс в МУДЪЛ. Той ще бъде озаглавен „Защита на дипломни работи 
МП Детско-юношеска и училищна психология 09.03.2022“ и ще бъде достъпен в менюто 
„Моите курсове“. 

 
В срок: от 23 февруари до 02 март 2023 г.  

 
1. Да прикачи файла с дипломната си работа във формат (.doc) или (.docx). Други 

формати, напр. (.pdf) не са разрешени. Файлът задължително трябва да бъде озаглавен на 
латиница по следния начин: слято изписани Фамилията, следвана от Първото име и Факултетния  
номер на студента (напр. –PetrovStefan4321). 

2. Да декларира (с отметка) авторството на текста; 
3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. Около един час след 

изпращането (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за 
наличие или липса на плагиатство. 

 
Разрешено е да се прикачва само един файл, включващ цялата дипломна работа заедно със 
заглавната страница и всички приложения! 
В системата може да се прикачва файл само един път - при повторно качване на подобрен текст  
се регистрира почти пълно плагиатство! 
Системата ще приема файлове до 23:59 в последния ден от посочените по-горе срокове за всяка 
една магистърска програма.След това линкът се затваря автоматично! 
До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи! 
 
Научните ръководители в срок до 07 март 2023 г. изготвят и качват в същото интернет 
пространството в МУДЪЛ: 

 

• Протокол за проверка на оригиналността на текста; 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 

МП „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ (ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТИРАНЕ)“ 

http://phls.uni-sofia.bg/article/481
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/106268/818461/version/1/file/form_3.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/106262/818437/version/1/file/form_3.doc


• Становище. 

Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и преминават към 
изготвяне на рецензии. 
Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в МУДЪЛ. 
 
Лице за контакт: гл. ас. Милен Миланов - mtmilanov@phls.uni-sofia.bg 

 
Дата: Януари 2023 г. 


