
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за дипломантите от специалност “Социология” 

Уважаеми дипломанти, 

Процедурата по подготовката и защитата на дипломни работи в специалност 

“Социология” БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН 

е следна: 

Дипломна работа могат да разработват студенти, които имат семестриален 

успех над Отличен 5,25. 

Са студентите които още неса завършили семестриално(напр. сегашния 4- 

ти курс) семестриалния успех се изчислява на база на положени изпити до 

7-ми семестър вкл., но и в момента на защитата успеха не трябва да е по- 

нисък от 5,25. 

I. Процедура по избор на тема за разработване на дипломна работа: 

1. Студентите-дипломанти подбират тема на дипломната си работа съобразно 

научните си интереси. Избират си научен ръководител (щатен или хоноруват 

преподавател на Катедра “Социология”, научен работник от институт на БАН, 

преподавател в друг ВУЗ и пр.), уточняват с него точното заглавие на 

дипломната работа и подготвят кратка анотация на дипломната си работа. 

2. До 15 ноември  -  Дипломантите подават в канцеларията на специалността 

молба (свободен текст), в която е посочена уточнената тема и научен 

ръководител. Молбата се придружава от анотацията на дипломната работа. 

Молбата трябва ДА БЪДЕ РАЗПИСАНА от научния ръководител, с което 

последният удостоверява, че темата и анотацията са съгласувани с него. 

3. При невъзможност дипломантът сам да си избере научен ръководител в молбата 

с исканата от него тема той посочва, че желае да му бъде определен научен 

ръководител. 

4. Молбата се одобрява на катедрено заседание и се резюлира от ръководителя на 

катедра, който с подписа си удостоверява че приема предложените тема и 

научен ръководител и дипломантът може да започне да работи по написване на 

дипломната работа. 

5. Във връзка с т.4. една седмица след подаване на молбата за разработване на 

тема дипломантите проверяват в канцеларията на специалност “Социология” 

дали тя е одобрена. 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА: 

15 ноември   

II. Процедура по явяване на защита на дипломни работи: 

Обикновено защитата се провежда в първия понеделник на месец юли. Точната 

дата ще бъде уточнена допълнително след издаване на заповед на Ректора. 

 до 3 януари  – зимна сесия / или до 5 юни  – лятна сесия включително 

дипломантите подават МОЛБА в канцеларията на специалност “Социология”, 

за определяне на рецензент. В молбата се упоменава факултетният номер на 

студента, темата и научният ръководител. 

 молба в отдел “Студенти”  

 при г-жа Росица Тончева за включване в протокола за защита на дипломни работи. 

 

1. Две седмици преди защитата (датата на която се обявява след излизане на 

заповед на Ректора) дипломантите предават два подвързани екземпляра от 

готовата си дипломна работа в канцеларията на специалност “Социология” (409 

кабинет). 

2. Два-три дена преди защитата дипломантите получават от канцеларията на 



специалност “Социология готовите рецензии на дипломните си работи. 

Датите за защита на дипломни работи се определят със Заповед на Ректора на СУ. 

В рамките на една календарна година има две сесии за защита на дипломни работи: 

a) януарска сесия (първия понеделник на месец февруари) - за завършили 

семестриално студенти предишни академични години; 

b) юнска сесия (първия понеделник на месец юли) - за завършили семестриално 

студенти предишни академични години и за завършили семестриално студенти 

в текущата академична година; 

И за двете сесии важат написаните по-горе правила. Разликата е само в сроковете за 

подаване на молби за одобрение на темата и научният ръководител: 


