
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ  

ЗА ЕСЕННА СЕСИЯ: 2014 г.  
от специалности МИО, ММ, ФС 

 

Заявление за избор на тема на дипломна работа за защита през есенна сесия 

2014 г. от студентите, които имат успех мин. 5,00 до 7-ми семестър вкл., се 

подава в периода на очните занятия за осми, летен семестър на четвърти курс – 

през февруари 2014 г. за задочно обучение и до средата на март 2014 г. за 

редовно обучение при секретаря на катедрата /стая Д8/ в делничен ден в 

работното време с дипломанти /от 11-12 ч. и от 13-14 ч./. 

 Примерни теми за дипломни работи по специалности и бланка на заявление за 

избор на тема, може да видите и да изтеглите от сайта на ВСУ, където се 

изнася информация за датите на Държавните изпити / защити.  

На катедрено заседание през март ще бъдат назначени от катедрата научните 

ръководители по съответните теми на дипломни работи от подадените 

заявления. Списък с дипломантите, темите и назначените по тях научни 

ръководители ще бъде изнесен на таблото на катедрата до стая Д8 в края на 

март 2014 г. 

 
Заявленията може да изпращате и на e-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg  

 

Бланка – заявление има на втората страница на този файл. 
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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:.......................................... 

Специалност: “...................................................................................................” 

Специализация: “..............................................................................................” 

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

/изчислява се първо от дипломанта до седми семестър включително, 

необходим успех: минимум Много добър 5,00/ 

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

 

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

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

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

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

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

 

       С уважение: .................................... 

Попълва се от катедрата: 

За научен ръководител на дипломанта е определен: 

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

  

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

....... 20... г.                                                        

 


