ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ
I. Предаване на дипломна работа (ДР):
1. ДР трябва да бъде предадена с отзив и предложение за рецензент от
научния ръководител, подвързана и придружена с носители на
информация (дискети, CD-R и т.н.).
2. При предаването на ДР се определя датата на защита и състава на
Държавната квалификационна комисия, в която задължително участва
научния ръководител.
3. ДР, които не са оформени според изискванията, няма да бъдат
приемани.
4. Дипломантите, които не са предали в срок без официално разрешение
няма да бъдат допуснати до защита.
5. Не се допускат до защита дипломанти с неоформен успех по
дисциплини от I и II учебен срок.

II. Рецензиране на дипломна работа (ДР):
1. ДР трябва да бъде да бъде рецензирана от рецензент, предложен от
научния
ръководител
или
Председателя
на
Държавната
квалификационна комисия.
2. Дипломантите трябва да се свържат с рецензентите за да покажат,
демонстрират резултатите от дипломната работа и да уточнят форма
на контакт с рецензента (e-mail, телефон).
3. Дипломантите трябва да се запознаят със съдържанието на
рецензията най-късно един ден преди защитата като:
- могат да я получат в електронен вид от рецензента или
- да прочетат текста на рецензията в 24 кабинет.

III. Подготовка на защита на ДР:
1. Дипломантите трябва да проверят един ден преди защитата списъка и
реда на защитаване и състава на Държавната квалификационна
комисия.
2. Дипломантите трябва да са запознати предварително с рецензията на
ДР най-късно един ден преди защитата.
3. Дипломантите със софтуерна ДР, които ще демонстрират ДР на
училищен компютър, трябва да са инсталирали и тествали продукта
най-късно един ден преди защитата. Инсталациите да се извършват в
кабинет 24 до 16.00 часа или в компютърен кабинет, ако се налага.

4. Дипломантите със софтуерна ДР, които ще носят собствени компютри
могат да разчитат на компютърна периферия (монитор, мишка,
клавиатура) от училището. Трябва да се носят разклонители, тиксо за
окачване на таблата (ако има такива).
5. Дипломантите, имат възможност да използват мултимедиен проектор
за представяне на презентациите си.
6. Дипломантите трябва да подготвят за защитата следните материали:
6.1. Табла с блокови, принципни схеми (за хардуер).
6.2. Табла с алгоритъм, таблици, структури на БД и т.н. (за софтуер).
6.3. Копия на нагледните материали за всеки член от
комисията, които са много малки и нечетими от разстояние.
6.4. Изложение (експозе) за защита, което да съдържа:
а) Официално обръщение към комисията:
“Уважаеми(а) господин (госпожо) Председател на Държавната
квалификационна комисия, уважаеми членове на Държавната
квалификационна комисия, уважаеми колеги и гости,
На вашето внимание ще бъде представена Дипломна работа на
тема: ...”
б) Кратко и ясно обяснение на идеята, принципа и алгоритъма на
ДР, начина на реализация, основните постижения на
дипломанта;
в) Демонстрация на програмен продукт, работещ макет на
устройство (ако има такъв), резултати от симулации.

IV. Защита на ДР:
1. Всички дипломанти трябва да се явят в определения ден половин час
преди обявения час за начало на защитата.
2. Преди началото на защитата да подготвят компютъра (собствения или
училищния), да проверят работоспособността на програмите,
устройствата и т.н.
3. Всеки дипломант излага експозето и прави демонстрация за не повече
от 5-7 минути.
4. След прочитане на рецензията дипломантът отговаря на забележките
и въпросите на рецензента.
5.

Всеки
дипломант отговаря
квалификационна комисия.

на

въпроси

от

Държавната

6. Резултатите се обявяват след приключване на всички защити.

