
10 СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНА ЗАЩИТА НА БАКАЛАВЪРСКА 

(МАГИСТЪРСКА) ТЕЗА (БТ/МТ) 

 

 
 

1. Необходимо е да се запознаете с основните положения и изисквания на 

Методиката за разработване, защита и оценка на БТ/МТ – поставена в сайта 

на департамент “Бизнес администрация”  (меню - Публикации). 

  

2. От значение е правилното формулиране на темата на БТ/МТ – в 

конкретните изисквания на методиката (вж. ІІ, 1.1-1.10) се посочват 

механизмите, предпоставките и мотивите за избор на направление, в което ще 

анализирате, проучвате и обосновете дипломната си работа. 

 

3. При уточняване на темата за БТ/МТ използвайте възможностите за 

консултиране както с програмните директори, така и с преподавателите, 

които са титуляри в курсовете от Вашата програма, но и експерти в 

съответната научна област. 

 

4. Формулировката на темата  е необходимо да подсказва за предмета и 

обекта на анализа, водещи към самостоятелно и критично осмисляне на 

проблематиката, а не да маркира общи и неопределени (паразитни) изрази – 

вж. ІІІ, 2А, Б и забележка. 

 

5. Попълвате основните инструменти (документи) на департамента, които са 

съобразени с изискванията на БФ и МФ (вж ІІІ, 1) – заявление и предложение 

за БТ/МТ (приложение №1 и №2). 

 

6. При работата върху тезата е необходимо да се запознаете с изискванията на 

определения Ви научен ръководител (утвърждава се от заседание на 

Департамента), но и с общите критерии, посочени в приложение №3. По тях 

ще бъде оценявана цялостната Ви работа по БТ/МТ. 

 

7. Методологичната култура във Вашата разработка ще се открои по-

категорично, ако се съобразявате и с ІІІ, т.3, т.4 и т.6, които визират 

съдържателните характеристики, структурните компоненти, методите за 

обосноваване, анализиране и проучване на изследваните явления в БТ/МТ. 

 

8. За доближаване до оптималните критерии при разработване на БТ/МТ 

може да ви послужи и  Преценката за получените резултати (приложение 

№4) – съвкупност от критерии на рецензента, по които ще бъдете оценявани. 

 

9.  Във Вашата презентация при защитата на БТ/МТ  (в рамките на 10-12 

мин. и 12-15 слайда)  е необходимо да покажете не само овладените подходи и 

методи за анализ, придобитите знания и умения, но и техните приложни 

измерения – вж. изисквания за защита  V, табл. 1 



10. От значение за цялостната Ви изява по време на защитата са както  

получените резултати, уменията за презентиране, така и способностите 

(рефлексията) при отговаряне на въпроси от комисията – вж. индикаторите в 

края на методиката. 

 

 

 

 


