
МП „Старобългаристика” 

Правила за изработване, ръководство и защита на магистърска теза  

Изработване  

Студентът избира тема за магистърска теза, която може да бъде както тясноспециализирана -  

езиковедска или литературоведска, така също и да съчетава различни подходи към изследвания 

материал. Основно изискване към всяка дипломна работа е тя да изразява ясна и научно обоснована 

собствена теза. Такава теза не може да бъде общоизвестно твърдение или констатация, която 

специализираната научна традиция вече е утвърдила. 

Магистърската теза трябва да съдържа следните основни дялове: (1) увод; (2) изложение 

(анализационна част); (3) изводи и заключение. В края на работата трябва да бъде включена 

библиография, отразяваща цитираната в изследването литература. Библиографията следва да бъде 

направена съгласно БДС.   

Ръководство  

Студентът има право да избере към кого от преподавателите в програмата да се обърне за 

ръководство на своя магистърски проект. Ръководител може да бъде всеки щатен хабилитиран 

преподавател (доцент или професор) или асистент, който има докторска степен. След като е постигнато 

съгласие за съвместна работа между студента и преподавателя, те трябва да уведомят за това 

ръководителя на програмата, което става не по-късно от четири месеца преди датата на защитата. В 

случай че студентът се затруднява в избора си на научен ръководител, може да поиска съвет от 

ръководителя на програмата. Студентът не може да кани за научен ръководител преподавател извън 

екипа на магистърската програма.  
Студентът и научният му ръководител изработват проект и план на магистърската теза. 

Научният ръководител следи хода на работата, осигурява информация за източници, периодично се 

запознава с изследването и нанася поправки, ако е необходимо, с които студентът е препоръчително да 

се съобразява.  

Смяна на научния ръководител е възможна единствено в много краен случай, при ясни 

основания и с одобрението на ръководителя на магистърската програма. 

Защита  

На защита на магистърска теза има право да се яви всеки завършил семестриално магистрант, 

който е положил успешно изпит по всички задължителни и избрани от него избираеми дисциплини. 

Всеки студент има право да се яви безплатно в рамките на четири последователни сесии за защита, 

смятани от края на последния семестър на неговия випуск. 
До защита се допуска изработена според изискванията и цялостно завършена магистърска теза, 

след одобрението на научния ръководител. За това свое решение той уведомява ръководителя на 

магистърската програма и осигурява рецензент на труда в срок не по-кратък от 2 седмици преди датата 

на защитата. Не по-късно от 10 дена преди явяването си на защита студентът предоставя на ръководителя 

на МП два книжни екземпляра, които да са на разположение на рецензента и на членовете на изпитната 

комисия. Студентът подава заявление за явяване на защита и клетвена декларация: (1) в електронен вид 

(изпратени по електронната поща) на ръководителя на МП най-малко две седмици преди датата на 

защитата и (2) в хартиен вариант в Отдел „Студенти” в определения срок. Ако не спази сроковете, 

студентът поема отговорност за възможните нежелани последствия. 

Защитата се провежда пред комисия от преподаватели в МП, чийто състав се формира по 

предложение на ръководителя на програмата. При необходимост той или съответният научен 

ръководител могат да предложат разширяване на състава на комисията. На защитата присъстват и 

рецензентите на представените магистърски тези. Процедурата, която е открита за публика, протича в 

следния ред: представяне на работата от страна на магистранта, изслушване на рецензията, изказване на 

научния ръководител, въпроси към магистранта и неговите отговори. След изслушването на всички 

явили се магистранти, комисията в закрито заседание определя индивидуалните оценки. Те се 

оповестяват веднага и са окончателни.  


