
В Ъ Т Р Е Ш Н А  П Р О Ц Е Д У Р А

за провеждане на Държавен изпит с дипломанти от ОКС „Бакалавър” 
в катедра „Автоматизация на производството”,

Факултет по Изчислителна Техника и Автоматизация

Държавният изпит по специалност „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи” се
провежда по конспект, изготвен от профилиращата катедра и утвърден от Ректора. Утвърденият конспект се
обявява на видно за дипломантите място най-късно седмица преди датата за начало на подготовка за държавен
изпит, съгласно структурата на учебния процес.
• Преди започване на подготовката за държавен изпит, ръководителят на катедрата утвърждава график за 

консултации с преподавателите, с цел подпомагане на дипломантите по време на подготовката им за 
държавния изпит. Графикът се обявява пред канцеларията на катедрата и в интернет-страницата на 
катедрата.

• Държавният изпит по специалността е завършващ етап от обучението за придобиване на ОКС „Бакалавър”, 
и цели:

1. Да систематизира, задълбочи и затвърди теоретичните и практическите знания по съответната 
специалност;

2. Да провери креативността на дипломантите и подготовката им за самостоятелна творческа 
работа при решаване на реални практически задачи.

Провеждане на държавен изпит
• Държавният изпит се провежда съгласно Правилник за правата и задълженията на студентите в Технически 

университет -  Варна и Правилник за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи. 
Студентите имат право на две явявания (сесии).

• За председател на ДИК се назначава хабилитиран преподавател. За членове на комисията се назначават 
хабилитирани и по изключение нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен “доктор”, 
чиито дисертации са в областта на научните специалности на профилиращата катедра, а така също и 
хабилитирани преподаватели от други профилиращи и непрофилиращи катедри. В комисията се включват и 
външни за Технически университет - Варна лица. Броят на членовете на комисията е от 5 до 7 души. 
Председателят на ДИК определя секретар - преподавател, който е член на комисията. Секретарят отговаря за 
техническите въпроси. Ректорът на Технически университет -  Варна утвърждава състава на ДИК.

• Държавният изпит съдържа два етапа -  писмено излагане на фактологичния материал и устно събеседване. 
Писмените работи се разработват върху стандартни бланки. Преди началото на изпита, един от 
дипломантите тегли билет с въпросите за писмената част, които се отнасят за всички явили се на изпита.

• Един месец преди държавния изпит профилиращата катедра обявява публично начина на провеждане на 
изпита и критериите за формиране на окончателната оценка. Продължителността на държавния изпит, за 
специалност „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“, е с продължителност до 4 часа - 
за писмената му част, и до 30 минути - за устната му част.

• Резултатите от държавния изпит се оценяват с две оценки, които трябва да бъдат цели числа за писмената и 
устната част, по шестобална система, която включва: отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2.

• При получена оценка слаб 2 на писмената разработка, дипломантът не се допуска до устен изит.
• За успешно положен се счита изпитът, оценен с най-малко среден 3. Крайната оценка е средно аритметично 

(ако поотделно са по-големи от среден 3) от двете оценки. Резултатите от държавния изпит се обявяват в 
същия ден след оформяне на протоколите от заседанията на ДИК.

• Решенията на ДИК за оценка на резултатите от полагането на държавен изпит се вземат на закрито заседание 
при явно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на членовете на ДИК, участващи в заседанието. 
При равен брой гласове мнението на председателя на ДИК е решаващо.

• На дипломанти, положили успешно държавен изпит, ДИК присъжда професионална квалификация в ОКС 
„Бакалавър”, в съответствие с изучаваната специалност.

• За резултатите от държавния изпит се попълва протокол, който е част от Протоколна книга. В протоколите 
от заседанията на ДИК се нанася оценката от държавния изпит, записват се въпросите, особените мнения и 
др., посочва се придобитата професионална квалификация и степен на виеше образование. Протоколите се 
подписват от председателя и членовете на ДИК, участващи в заседанието. Протоколните книги се 
съхраняват в Деканата на Факултета.

• Полагането на държавен изпит се провежда съгласно Правилник за правата изадълженията на студентите в 
Технически университет -  Варна и Правилник за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни 
работи.

• Получаването на слаба оценка на държавен изпит на редовна сесия не лишава студента от правото му да се 
яви на поправителна сесия.

• Дипломанти, които по неуважителни причини не са се явили на държавен изпит на двете сесии, предвидени 
за випуска съгласно структурата на учебния процес, се отстраняват, като имат право да получат



удостоверение, че са завършили семестриално. Възстановяването на техните права става след подаване на 
заявление до Ректора.
Писмените работи от държавните изпити се съхраняват в профилиращата катедра 3 години < 
им. За съхраняването им отговаря Ръководителят на профилиращата катедра.
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Процедурата е приета на заседание на ФС на ФИТА на с протокол №


