
 

ГРАФИК 

  

НА ЗАЩИТИТЕ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ 

И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

ЗА УЧЕБНАТА  2021-2022 Г. 
(приет на заседание на Департаментния съвет на 16.09.2021 г.) 

 

 

ЗАЩИТИ 

 

Сесия 1 

 

Предаване на материалите* до: 22.10.2021 г. 

Провеждане на департаментен съвет на: 3.11.2021 г. 

Защити (примерни дати): 14-15.12.2021 г. 

 

Сесия 2 

 

Предаване на материалите до: 26.11.2021 г. 

Провеждане на департаментен съвет на: 15.12.2021 г. 

Защити (примерни дати): 01-02.02.2022 г. 

 

Сесия 3 

 

Предаване на материалите до: 25.02.2022 г. 

Провеждане на департаментен съвет на: 09.03.2022 г. 

Защити (примерни дати): 12-13.04.2022 г. 

 

Сесия 4 

 

Предаване на материалите до: 13.05.2022 г. 

Провеждане на департаментен съвет на: 25.05.2022 г. 

Защити (примерни дати): 28.06-29.06.2022 г. 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2018: 

Студентите от В2018 ще могат да се явят на защита  по време на Сесия 4, ако са 

изпълнили следните условия: 

1. Подали са заявление за разработка на БТ до 15.04.2022 г.; 

2. От  18.04.2022 г. до 13.05.2022 г. са подали заявление в Бакалавърски 

факултет за изтегляне на пролетна сесия, за да може да получат оценяване за 

курсовете от осми семестър преди сесията; 

3. До 13.05.2022 г.  са предали тезите си с подпис от научен ръководител; 

4. До 30.05.2022 г.  имат нанесени всички оценки от 8-ми семестър. 

 

 

 

Сесия 5: Септември 

 

Предаване на материалите до: 17.06.2022 г. 

Провеждане на департаментен съвет на: 29.06.2022 г. 

Защити (примерни дати): 27.09-28.09.2022 г. 



*Материалите за предаване включват: 

1. Бакалавърска теза – две копия на хартия; 

2. Два броя декларации за авторство, прикачени към всяко от двете копия на 

бакалавърската теза; 

3. CD със записана на него дипломната теза. 

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

 

Сесия 1 

 

Срок за подаване на заявления до: 26.11.2022 г. 

Примерни дати за провеждане на изпита: 02-03.02.2022 г. 

 

Сесия 2 

 

Срок за подаване на заявления до: 25.02.2022 г. 

Примерни дати за провеждане на изпита: 13-14.04.2022 г. 

 

Сесия 3 

 

Срок за подаване на заявления до: 13.05.2022 г. 

Примерни дати за провеждане на изпита: 29.06.2022- 30.06.2022 г. 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2018: 

Студентите от В2018 ще могат да се явят на държавен изпит по време на Сесия 

3, ако са изпълнили следните условия: 

1. Подали са заявление за явяване на държавен изпит до 15.04.2022 г.; 

2. От  18.04.2022 г. до 13.05.2022 г.  са подали заявление в Бакалавърски 

факултет за изтегляне на пролетна сесия, за да може да получат оценяване за 

курсовете от осми семестър преди сесията; 

3. До 30.05.2022 г.  имат нанесени всички оценки от 8-ми семестър. 

 

 

 

Сесия 4: Септември 

 

Срок за подаване на заявления до: 17.06.2022 г. 

Примерни дати за провеждане на изпита: 28.09-29.09.2022 г. 

 

 

  

 


