
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” 

КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” 

 

ПРОЦЕДУРНИ СРОКОВЕ 
 

За дипломантите  

за пролетна сесия 2015 г. 

специалности „Международен маркетинг“ и 

„Международни икономически отношения“: 
 

Срок за подаване на 

 заявление за допускане до държавен 

изпит/ защита на дипломна работа 

 

 

 

02.02.- 07.02.2015 г. 

  

Срок за плащане на таксата за държавен изпит/ 

защита на дипломна работа 

 

02.02.- 07.02.2015 г. 

  

Срок за предаване на 

 дипломна работа на хартиен носител  

     /2 екземпляра/ 

 дипломна работа – електронен носител – 1 

брой – на CD 

  резюмета  /3 екземпляра/  

 

до 06.03.2015 г. 

 

Такса за държавен изпит/ защита на дипломна 

работа 

 

задочно обучение - 

460 лв. 

редовно обучение - 

585 лв. 

 

Дата за държавен изпит  
 

28.03.2015 г. 
8,30 ч. – зала УСК 3 

 

 

Дата за защита на дипломна работа  
 

28.03.2015 г. 
9,00 ч. –зала 218 

 
 

За дипломантите  

за пролетна сесия 2015 г. 

специалности „Финанси и счетоводство“ и  

„Счетоводство и контрол“: 
 



Срок за подаване на 

 заявление за допускане до защита на 

дипломна работа/ държавен изпит 

 

 

 

02.03.- 07.03.2015 г. 

  

 

Срок за плащане на таксата за държавен изпит/ 

защита на дипломна работа 

 

 

02.03.- 07.03.2015 г. 

  

Срок за предаване на 

 дипломна работа на хартиен носител  

     /2 екземпляра/ 

 дипломна работа – електронен носител – 1 

брой – на CD 

  резюмета  /3 екземпляра/  

 

до 20.03.2015 г. 

 

Такса за държавен изпит/ защита на дипломна 

работа 

 

задочно обучение - 

460 лв. 

редовно обучение - 

585 лв. 

 

Дата за държавен изпит  
09.04.2015 г. 

8,30 ч. –зала 221 

 

Дата за защита на дипломна работа  
 

09.04.2015 г. 
9,00 ч. – зала 218 

 
 

 

За дипломантите  

за есенна сесия 2015 г. 
 

 

Срок за подаване на 

 заявление за избор на тема на дипломна 

работа – за студенти със среден успех от 

следването до 7-ми семестър вкл.,  

не по-нисък от Мн.добър (5,00) 

 

 

 

 

задочно обучение - 

31.03.2015 г. 

 

 редовно обучение- 

30.04.2015 г. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 
ФАКУЛТЕТ „ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” 

 

КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

з а  и з б о р  н а  т е м а  з а  Д Р  

 
от .............................................................................................................................................. 

фак. №................................., форма на обучение:    редовна/ задочна 

Специалност: .......................................................................................................................... 

Специализация: ...................................................................................................................... 

Телефон: …………………………. e-mail: …………………………………… 

Среден успех от курса на обучение: ....................................................... 

(изчислява се първо от дипломанта до 7-ми семестър включително, 

необходим успех: минимум Мн.добър (5,00) 

Моля, да ми бъде разрешено да подготвя дипломна работа на тема: 

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

........... 2015 г.      С уважение: .............................. 



 

Попълва се от катедрата: 

За научен ръководител на дипломанта е определен: 

................................................................................................................................... 

Ръководител катедра: .................... 

 

 

 

 

 

Внимание! 

 

За допускане до защита на дипломна работа, студентите е 

необходимо да имат среден успех от следването си до 7-ми семестър 

включително, не по-нисък от Мн.добър (5,00). 

 

Научните ръководители се назначават на заседание на Катедрен 

съвет. За определените научни ръководители дипломантите се 

уведомяват по e-mail. 

 

Заявление за избор на тема на дипломна работа може да бъде 

изпратено и на e-mail: pavleta.krasteva@gmail.com 

 

 

Хартиените носители на дипломните работи трябва да бъдат 

подписани от научния ръководител и от дипломанта. 

 

Магнитният носител трябва да бъде надписан с името на 

дипломанта, факултетен номер, специалност. 

 

В Сектор "Дипломиране и сертифициране" дипломантите трябва 

да подпишат хорариумни справки за положените семестриални изпити и 

да депозират обходен лист и 2 актуални матирани снимки, паспортен 

формат, едната надписана на гърба с име и факултетен номер, копие на 

лична карта. 

 

За защитата на дипломни работи за онагледяване на 

изложението е осигурена мултимедийна техника. Препоръчително е в 

деня преди защитата да се провери съвместимостта на електронния 

носител на дипломанта с мултимедийната техника. 
 

 

 

mailto:pavleta.krasteva@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец на заглавна страница: 

 

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 
 

ФАКУЛТЕТ 

„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 

КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” 
 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА 
 

на тема: 

 

 

 
/или ЕКСПОЗЕ или РЕЗЮМЕ  

на Дипломна работа на тема: ......./ 

 

 

 

 

 
  Дипломант:                                                    Научен ръководител: 

  Иван Иванов                                                        доц. д-р Младен Тонев  

  Ф.№ 09104035                                                                             
   Специалност: МИО 



 

 

гр. Варна 

март, 2015 г.  
  

 


