
Срокове за дипломни защити – юли 2020 г. 

Уважаеми студенти, 

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете 

внимание, че важните срокове са следните: 

06 март 2020 г. (петък) – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт 

офиса на ВУЗФ (понеделник – петък). Сканирани молби с положен подпис или писмено 

потвърждение от научния ръководител ще се приемат само на следния имейл: 

diplomiraneMA@vuzf.bg 

ВАЖНО: Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис върху тях от научния 

ръководител или приложено писмено съгласие от негова страна, че е съгласен да бъде Ваш 

научен ръководител (на хартиен носител или в електронен вариант). 

15 май 2020 г. (петък) – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за 

преглед и бележки, само към научните ръководители. 

15 юни - 19 юни 2020 г.  (понеделник – петък) – Справка с главната книга за всички нанесени 

оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“ и полагане на подпис от Ваша страна, че сте 

съгласни с данните, вписани в нея.  

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на 

дипломна работа! За целта е необходимо да носите с Вас студентските си книжки.  

до 19 юни 2020 г.  (петък)  – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на 

хартиен носител във фронт офиса на ВУЗФ (понеделник – петък) и в електронен вариант само 

на посочения имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg  

ВАЖНО: Няма да бъдат приемани дипломни работи, без положен подпис върху тях от научния 

ръководител или приложено писмено съгласие от негова страна, че дипломната работа е 

готова за предаване (на хартиен носител или в електронен вариант). 
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ВАЖНО: При предаване на дипломната работа се подава молба до ректора на ВУЗФ за 

допускане до защита. 

29 юни 2020 г. (понеделник) – Изпращане на рецензии до дипломантите 

02 юли 2020 г. (четвъртък) – Дипломни защити  

 

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо: 

 

• Да нямате финансови задължения към ВУЗФ; 

 

• Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ; 

 

• При предаване на дипломната работа да попълните молба до ректора за допускане до 

защита; 

 

• В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата 

след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при подаване на молбата за 

дипломна работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за 

допускане до защита в размер на 300 лв.; Моля да вписвате в основанието за плащане: 

Административна такса за допускане до защита през  07.2020 г., 3-те си имена и фак.№ 

 

• Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна 

информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“; 

 

• В случай , че сте пропуснали срокове, а искате да се явите на тази сесия, заплащате 

административна такса в размер на 500 лв. 

 

Можете да видите презентацията от миналия семинар по тези теми: ТУК. 

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените 

крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ:  

https://vuzf.bg/uploads/files/5707/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%202019%201.pdf


https://vuzf.bg/magistar-diplomirane 

При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители. 

Ръководството на ВУЗФ 

 

https://vuzf.bg/magistar-diplomirane

