
П Р О Ц Е Д У Р А

за провеждане на Държавен изпит е абсолвентите от ОКС "Бакалавър"
в катедра К ГТ на Ф И ТА

Държавният изпит по специалност „Комуникационни техника и технологии“ се
провежда по конспект, изготвен от профилиращата катедра и утвърден от Ректора. Утвърденият 
конспект се обявява на видно за абсолвентите 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 и евентуални беседи с цел подпомагане подготовката на абсолвентите за 
държавния изпит. Графикът се обявява пред канцеларията и в интернет страницата на катедрата.

• Държавният изпит е завършващ етап от ОКС Бакалавър и цели:

Провеждане на държ авен изпит
• Държавният изпит съдържа два етапа -  писмено излагане на фактологичния материал и устно 

събеседване. Писмените работи се разработват върху стандартни бланки.
• Един месец преди държавния изпит катедрата обявява публично начина на провеждане на 

изпита и критериите за формиране на окончателната оценка. Продължителността на държавния 
изпит 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, цели числа за писмената и устната 
част, по шестобална система, която включва: отличен 6, .много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2.

• 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 открито гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на членовете на 
ДИК, участващи в заседанието. При равен брой гласове мнението на председателя е решаващо.

• На абсолвенти, положили успешно държавните изпити, ДИК присъжда професионална 
квалификация в ОКС Бакалавър, в съответствие е изучаваната специалност.

• За резултатите от държавния изпит се попълва протокол. койТо е част от Протоколната книга. В 
протоколите от заседанията на ДИК се нанася оценката от държавния изпит, записват се 
въпросите, особените мнения и др.; посочва се присвоената професионална квалификация и 
степен на висше образование. Протоколите се подписват от председателя и членовете на ДИК, 
участващи в заседанието. Протоколните книги се съхраняват в Деканата на ФИТА.

• Полагането на държавен изпит се провежда съгласно Правилник за правата и задълженията на 
студентите в Технически университет.

• Получаването на слаба оценка на държавен изпит не лишава студента от правото му да се яви на 
поправителна сесия. Повторни държавни изпити се полагат през следващата сесия.

• Абсолвенти, които по неуважителни причини, не са се явили на държавен изпит на двете сесии 
на випуска си, 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 след 
полагането им. За съхраняването им отговаря Ръководителят на профилиращата катедра.

1. Да систематизира, укрепи и задълбочи теоретическите и практическите знания по 
съответната специалност;

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

Процедурата е приета на заседание на ФС на ФИТА с Протокол №


