
 

ГРАФИК 

  

НА ЗАЩИТИТЕ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ, ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

И НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

ЗА УЧЕБНАТА  2019-2020 Г. 
(приет на заседание на Департаментния съвет на 25.09.2019 г.) 

 

 

ЗАЩИТИ 

 

Сесия 1 

 

Предаване на материалите до: 18.10.2019 

Провеждане на департаментен съвет на: 30.10.2019 

Защити (примерни дати): 10-11.12.2019 

 

Сесия 2 

 

Предаване на материалите до: 29.11.2019 

Провеждане на департаментен съвет на: 11.12.2019 

Защити (примерни дати): 28-29.01.2020 

 

Сесия 3 

 

Предаване на материалите до: 28.02.2020 

Провеждане на департаментен съвет на: 11.03.2020 

Защити (примерни дати): 14-15.04.2020 

 

Сесия 4 

 

Предаване на материалите до: 15.05.2020 

Провеждане на департаментен съвет на: 27.05.2020 

Защити (примерни дати): 30.06-1.07.2020 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2016! 

Тази година няма да има отделна дата за Извънредна сесия, поради по-

ранното приключване на академичната година. Във връзка с това на студентите 

от В2016 ще бъде дадена възможност да се явят на защита  по време на Сесия 4. 

За да се явят студентите, трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да подадат до 10.04.2020г.  заявление за защита на БТ/ДИ; 

2. От  15.04.2020г.  до 15.05.2020г.   да са подали заявление за изтегляне на  

пролетна сесия. Заявленията се подават към Бакалавърски факултет; 

3. До дата 15.05.2020г.  да са подали разработките си с подпис от научен р-л; 

Да са защитили ЕР 2 част, най-късно по време на  Сесия 3 от графика за 

защита на БТ и ЕР (14-15.04.2020); 

4. До дата 30.05.2020г.  да имат нанесени оценки от 8-ми семестър. 

 

Сесия 5: Септември 

 

Предаване на материалите до: 19.06.2020 

Провеждане на департаментен съвет на: 1.07.2020 

Защити (примерни дати): 24-25.09.2020 



 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

 

Сесия 1 

 

Срок за подаване на заявления до: 29.11.2019 

Примерни дати за провеждане на изпита: 28-30.01.2020 

 

Сесия 2 

 

Срок за подаване на заявления до: 28.02.2020 

Защити (примерни дати): 14-15.04.2020 

 

Сесия 3 

 

Срок за подаване на заявления до: 15.05.2020 

Примерни дати за провеждане на изпита: 29-30.06.2020 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2016! 

Тази година няма да има отделна дата за Извънредна сесия, поради по-

ранното приключване на академичната година. Във връзка с това на студентите 

от В2016 ще бъде дадена възможност да се явят на защита  по време на Сесия 4. 

За да се явят студентите, трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да подадат до 10.04.2020г.  заявление за защита на БТ/ДИ; 

2. От  15.04.2020г.  до 15.05.2020г.   да са подали заявление за изтегляне на  

пролетна сесия. Заявленията се подават към Бакалавърски факултет; 

3. До дата 15.05.2020г.  да са подали разработките си с подпис от научен р-л; 

Да са защитили ЕР 2 част, най-късно по време на  Сесия 3 от графика за 

защита на БТ и ЕР (14-15.04.2020); 

4. До дата 30.05.2020г.  да имат нанесени оценки от 8-ми семестър. 

 

 

Сесия 4: Септември 

 

Срок за подаване на заявления до: 21.06.2020 

Примерни дати за провеждане на изпита: 22-24.09.2020 

 

 

  

 


