
ПРОЦЕДУРНИ  ПРАВИЛА 
за Държавен изпит на студентите от специалност КСТ 

 
1. Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия (ДИК), 

назначена със заповед на ректора. 

2. Държавният изпит е задължителен за студентите, чиито среден успех от 
следването е по-нисък от Добър (4.00) изчислен към 1 ноември на седмия 
семестър от обучението им за студентите от редовно обучение и девети 
семестър - за задочно обучение. 

3. Право да разработват Дипломен проект имат студентите със среден успех от 
следването поне Добър (4.00) и успешно положили всички изпити от 
първите шест семестъра до 1 ноември на седмия семестър от обучението за 
студентите от редовно обучение, а за тези от задочно обучение – за 
първите осем семестъра до 1 ноември на деветия семестър от обучението.   

4. ДИК съставя конспект, в който се включват въпроси от основните за 
специалността и избираемите дисциплините, дадени в приложението. 
Конспектът се публикува своевременно в сайта на катедрата, в раздела 
"Учебна дейност". 

5. Конспектът подлежи на актуализация при промяна в учебния план и/или в 
учебните програми на отделните дисциплини.  

6. Провеждането на държавния изпит се предхожда от консултации, които се 
дават от преподавателите по съответните дисциплини по предварително 
определен график. 

7. Държавният изпит се състои от две части - писмена и устна части. 

8. Писмената част на Държавния изпит съдържа въпроси, задачи или тест 
върху теоретичния материал. Две/трети от съдържанието на изпитния 
вариант е базирано на първата част на конспекта, а останалото - върху 
втората група въпроси. 

9. Писменият изпит се провежда едновременно с всички студенти. Изпитният 
билет се избира от студент в деня на изпита.  

10. Продължителността на писмения изпит е 4 часа. 

11.Оценяването на работата от писмения изпит става по точкова система, като 
максималният брой на точките е 100. Оценката на резултатите от писмения 
изпит се определя по следната скала:  

o 40 - 54 т. - Среден (3);  
o 55 - 69 т. - Добър (4);  
o 70 - 84 т. - Мн. добър (5);  
o 85 - 100 т. - Отличен (6).  

12.До устен изпит се допускат само студенти с оценка от писмения изпит не 
по-малка от Среден (3). 

13.Студентите, получили на писмения или на устния изпит оценка Слаб (2), 
могат да положат отново държавния изпит по време на поправителната 
сесия, съгласно Вътрешните правила за учебна дейност (чл.43, ал.1). 

14.В дипломата за завършено образование се вписват оценките и от двете 
части на изпита – писмена и устна. 

 

Процедурните правила са гласувани на катедрен съвет на 14.12.2011 г. 


