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Проектът на Правилник за провеждане на изпитите и оценяване на знанията и 

уменията на студентите и дипломантите в Мюсюлманския духовен университет - 

София е разработен от избрана от Академичния съвет и назначена от Ректора на Висшия 

ислямски институт - д-р Мустафа Хаджи, комисия в съответствие със заповед № 04-20 

от 02.04.2013 год., в състав:  

председател: доц. д-р Дурсун Али Тюркмен – изпълняващ длъжността зам.-

ректор на Висшия ислямски институт; 

членове: 1.Джафер Низамов – секретар на Висшия мюсюлмански съвет и 

представител на Главното Мюфтийство в България; 

2.д-р Сефер Хасанов – член на Академичния съвет, 

3.Айхан Селиман – член на Академичния съвет; 

4.Саадетин Фехми – административен секретар; 

5.Феим Али - секретар; 

6.Джемал Авушин – представител на Студентски съвет; 

7.проф. д-р Илия Ценев – консултант; 

8.проф. д-р Петър Динев - консултант; 

9.инж. Мариана Ширкова - консултант. 
 

Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Мюсюлманския духовен университет - София урежда 

условията и реда по който се придобиват научни степени и се заемат академични 

длъжности на основата на:  

1.Закон за висше образование;  

2.Закон за развитие на академичния състав в Република България; 

3.Закон за вероизповеданията; 

4.Закон за защита от дискриминация; 

5.Закон за насърчаване на научните изследвания; 

6.Кодекс на труда;  

8.Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в 

Република България; 

9.Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 год. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; 

10.Устав на Мюсюлманско изповедание; 

11.Други действащи нормативни актове. 
 

Вътрешните нормативни актове на Мюсюлманския духовен университет - София, 

не могат да противоречат на законите, действащите нормативни актове и този 

правилник. 
 

Религиозните убеждения не са основание за отказ от изпълнение на 

задълженията, установени в Конституцията на Република България и закона. 
 

Свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната 

сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите 

на други лица. 
 

Религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не могат да се 

използват за политически цели. 
 

Решения на органите за управление на Мюсюлманския духовен университет - 

София, които са в противоречие със законите, действащите нормативни актове, и с 

разпоредбите на този правилник, са нищожни. 
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Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и реда за провеждане на 

изпити, контрол и оценяване на знанията и уменията на студентите и дипломантите в 

Мюсюлманския духовен университет - София (висшето училище, МДУС). 

(2) Формите за контрол и оценяване на подготовката на студентите са 

семестриални изпити в края на всеки семестър и текущо оценяване по време на 

обучението през семестъра. 

(3) Оценяването на знания и умения, придобити от практики и стажове или от 

различни форми на самостоятелна работа може да става със “зачита се”. 

(4) Семестриалните изпити се провеждат по време на изпитни сесии, обявени в 

графика на учебния процес, утвърден от Академичния съвет на МДУС. 

(5) Изпитните сесии са редовни, поправителни и ликвидационни. Две редовни 

изпитни сесии се определят след всеки семестър през учебната година - зимна и лятна. 

Една поправителна сесия се определя, непосредствено след редовната лятна изпитна 

сесия. Ликвидационна изпитна сесия се провежда преди началото на следващата учебна 

година (през септември), на която се допускат до изпит студенти с до три слаби оценки. 

(6) Изпитните сесии за студентите от задочно обучение могат да се насрочват и 

по друго подходящо време, но не по-късно от началото на следващия семестър.  

(7) Извън изпитните сесии по ал.5 и ал.6, с разрешение на зам.-ректора по учебна 

дейност могат да се организират извънредни сесии по отделни учебни дисциплини.  

(8) Извънредните изпитни сесии могат да се организират при условие, че 

аудиторната работа по съответната учебна дисциплина е приключила.  

(9) Не се допуска:  

1. Явяването на повече от един изпит в един учебен ден;  

2. Явяването на изпит извън сградата на висшето училище;  

3. Явяването на изпит на дата извън графика на специалността. 

(10) За явяване на допълнителната и другите извънредни изпитни сесии се 

дължат допълнителни такси, чийто размер се определя от съвета на настоятелството на 

МДУС.  

(11) Текущото оценяване формира по време на обучението през семестъра т.нар. 

текущи оценки по учебната дисциплина, които се нанасят в изпитните протоколи в 

дните между семестъра и изпитната сесия. 

(12) Студентите завършват бакалавърското и магистърското обучение със защита 

на дипломна работа или държавен изпит, определени от учебния план на дисциплината. 

(13) Държавният изпит и защитата на дипломна работа се провеждат пред 

държавна изпитна комисия, състояща се от трима члена - хабилитирани преподаватели и 

доктори от образователната програма. В комисията могат да се включват до две 

хабилитирани лица от други висши училища, както и външни специалисти от 

съответната професионална област. Държавната изпитна комисия се назначава със 

заповед на ректора.  

(14) Съставът на държавните изпитни комисии в регулираните специалности е в 

съответствие с държавните изисквания за тях.  
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(15) За явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа студентите 

заплащат допълнителни такси в размер, определен от съвета на настоятелството на 

МДУС.  

 

Чл. 2. (1) Системата за проверка и оценка на знанията и уменията в 

Мюсюлманския духовен университет - София е съществена част от системата за 

подготовка за придобиване на степен на висшето образование.  

(2) Основни принципи на системата за проверка и оценка на знанията и уменията 

са:  

1. Системност на полаганите усилия от студентите по време на цялото 

обучение чрез използването на ефективни механизми за натрупване на кредити чрез 

дейностите, извършвани от студентите, свързани с обучението по всяка учебна 

дисциплина – аудиторната, извънаудиторната и самостоятелната работа на студентите;  

2. Обективност при оценяването на различия в академичните постижения на 

студентите, като се използват ясно определени и обосновани критерии за оценяване на 

придобитата теоретична и практическа подготовка;  

3. Прозрачност на оценяването, чрез предварително огласени критерии и 

значимост (тежест) на извършените дейности за формирането на крайната оценка по 

учебната дисциплина;  

4. Съответствие на резултата от оценяването на степента на придобитата 

компетентност съобразно целите на обучението по съответната специалност и 

специфичните задачи на всяка учебна дисциплина;  

5. Сравнимост (съотносимост) на образователните постижения на студентите с 

тези, получени в други висши училища.  

(3) Всички членове на академичния състав на висшето училище носят 

отговорност за ефективното действие на системата за оценяване. 

 

Чл. 3. (1) Организацията на обучението в МДУС се осъществява чрез кредитна 

система, основаваща се на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на 

знанията и придобиване на уменията в процеса на обучение по всяка от учебните 

дисциплини.  

(2) Образователно-квалификационната степен “бакалавър” завършва с 240 

(двеста и четиридесет) кредита, натрупани по основната схема на учебния план, от които 

10 (десет) за държавен изпит.  

(3) Образователно-квалификационната степен “магистър” по същата специалност 

от ОКС “бакалавър” завършва с най-малко 60 (шестдесет) кредита, като 15 (петнадесет) 

от тях са за успешно защитена дипломна работа или положен държавен изпит.  

(4) Образователно-квалификационна степен “магистър” с петгодишен срок на 

обучението завършва с най-малко 300 (триста) кредита, натрупани по основната схема 

на учебния план, като 15 (петнадесет) от тях са за успешно защитена дипломна работа 

или положен държавен изпит.  

 

Чл. 4. (1) Пълната студентска заетост, необходима на студентите за усвояване на 

знанията и придобиване на уменията, заявени в учебните програми по различните 

учебни дисциплини, се измерва с кредити.  
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(2) Пълната студентска заетост, равняваща се на един кредит, е от 25 (двадесет и 

пет) до 30 (тридесет) часа. Аудиторната заетост в един кредит е съответно 10 (десет) 

часа.  

(3) Всеки учебен курс притежава кредитна оценка, определена в учебния план по 

учебната дисциплина.  

(4) Кредити от преминат учебен курс се придобиват при положително оценена 

студентска заетост.  

(5) Кредити от преминати двусеместриални учебни курсове се придобиват след 

успешно приключване на целия курс на обучение по учебната дисциплина. 

(6) При определени условия и в зависимост от индивидуалните си интереси, 

студентите могат да придобиват кредити от допълнителни (факултативни) учебни 

курсове, които обаче са над кредитите, които трябва да се придобият по учебния план, и 

не ги заменят.  

(7) Студентите могат да придобиват кредити от участие във форми на 

научноизследователската дейност в МДУС, при условия, които са отразени в учебните 

програми. 

 

Чл. 5. (1) Обучението по отделна специалност предвижда натрупване на 60 

(шестдесет) кредита за учебна година, по 30 (тридесет) на семестър, придобивани при 

условията и реда на учебния план на специалността.  

(2) При обучение в съкратени срокове или по индивидуален учебен план по 

специалността, годишният обем кредити може да бъде по-малък или по-голям, като се 

спазват условията на чл.11 от този правилник. 

 

Чл. 6. (1) Студентите могат да се обучават едновременно по два учебни плана, 

т.е. в две специалности. Разрешение за едновременното обучение в две специалности по 

различни образователни програми се дава от ректора и се провежда по правила, които се 

приемат от учебно-методичния съвет на образователната програма.  

 

Чл. 7. (1) Записването на семестър става при условие, че е внесена 

семестриалната такса за обучение в МДУС. Семестриалните такси се внасят в сроковете, 

определени със заповед на председателя на настоятелството на МДУС.  

(2) Студентите, които не са внесли полагащата се семестриална такса в срок, 

прекъсват обучението си във висшето училище.  

(3) Студентите, които презаписват един и същ семестър или учебна година се 

обучават задължително по индивидуален учебен план.  

 

Глава втора 

ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ 

Чл. 8. (1) Текущото оценяване се провежда в хода на аудиторната работа през 

семестъра и има за цел постигането на ритмично и задълбочено усвояване на 

необходимите теоретични знания и приложни умения.  

(2) Обект на текущо оценяване са:  

1. Изявата на студентите по време на семинарните, лабораторните или 

практическите аудиторни занятия;  

2. Изявата на студентите чрез формите на възложена самостоятелната работа;  
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3. Резултатите от различните форми на текущия контрол.  

(3) Формите на текущия контрол са контролните работи, тестовете и 

колоквиумите.  

(4) Обектите на текущо оценяване, формите на текущ контрол и тяхното 

разпределение се определят от учебната програма на дисциплината. В началото на 

семестъра преподавателите информират студентите за условията и реда на текущото 

оценяване.  

 

Чл. 9. (1) Семестриалните изпити се провеждат след края на семестъра по време 

на изпитните сесии, определени в графика на учебния процес.  

(2) Графикът на всяка изпитна сесия се изготвя от учебения отдел.  

(3) Графикът на изпитната сесия съдържа задължително дисциплините по учебен 

план, формата на обучение, учебния курс, административната група, образователната 

програмата, водещия преподавател (титулярa) на дисциплината, датата, залата, началния 

час и продължителността на изпита. 

(4) Календарният график на учебния процес за всяка учебна година съдържа 

всички изпитни сесии по график и по образователно-квалификационни степени (ОКС) - 

"бакалавър" и "магистър". 

(5) Графикът на изпитната сесия се съгласува с:  

1. Студентския съвет и студентите, които ще бъдат изпитвани;  

2. Преподавателя, който е вътрешен екзаминатор от страна на МДУС.  

(6) Графикът се утвърждава от зам.-ректора по учебната дейност и може да се 

променя само с неговото знание и подпис или с подписа на ректора. 

 

Чл. 10. (1) Семестриалните изпити се провеждат по предварително обявени 

изпитни конспекти или програми. Въпросите за подготовка на студентите за изпита, 

както и необходимата основна и допълнителна литература, са съдържат в конспекта по 

дисциплината и се предоставят на студентите от водещия преподавател най-късно до 

края на втората седмица от началото на обучението по дисциплината.  

(2) Конспектът по учебната дисциплина е задължителна част от учебната 

документация, съгласно действащия в академичния стандарт за описание (учебна 

програма) на учебната дисциплината. 

(3) Съветът на основното звено (образователната програма) решава окончателно 

как и в какъв вид да бъдат предоставени на студентите всички материали за подготовка 

на изпита, за да могат да се оценят техните знания и умения и това, в каква степен 

отговарят на поставените цели пред обучението по учебната дисциплина. 

 

Чл. 11. (1) Студентите, които не са изпълнили съществена част от изискванията, 

заложни в учебната програма, не могат да бъдат допуснати до участие в изпит.  

(2) Тези студенти могат да се явяват при условията на допълнителна изпитна 

сесия след изпълняването на съществените изисквания. В случай, че неизпълнените 

изисквания са свързани с аудиторна дейност, студентът заплаща допълнителна такса. 

Преподавателите информират зам.-ректора по учебна дейност за такива случаи с 

аргументиран доклад. 
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(3) Само студенти със заверен семестър се допускат до изпит. В деня на изпита 

квестор и/или преподавател проверява заверяването на семестъра, което се удостоверява 

единствено със студентска книжка. 

(4) Заверяването на студентска книжка се извършва служебно. Заверяване на 

семестъра се отказва, когато студентът има финансови или имуществени задължения 

към висшето училище. 

 

Чл. 12. (1) Всеки студент е длъжен да се явява на семестриалните изпити в 

съответствие с обявения график на изпитната сесия.  

(2) Неявяването на изпит в съответствие с графика на изпитната сесия без 

извинителни причини се санкционира с оценка слаб (2). Студентът има право на ново 

явяване през поправителната и ликвидационната сесии.  

(3) Изключения от графика на изпитната сесия, но в рамките на същата сесия, се 

допуска за:  

1. Студенти, които се обучават по индивидуален учебен план;  

2. Бременни студентки и студенти в майчинство;  

3. Бащинство;  

4. Отсъствали от изпита по графика на изпитната сесия поради болест, 

удостоверено с болничен лист;  

5. Студенти, които се обучават в чужбина по международни програми и 

проекти;  

6. Инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто 

и майки с три и повече деца.  

(4) За удостоверяване на посочените в предшестващата алинея изключения се 

представят официални документи.  

(5) При отделни случаи, ректорът може да разреши явяване на изпит по 

определена учебна дисциплина извън графика на изпитната сесия, но не по-късно от две 

седмици след започване на следващия семестър. 

 

Чл. 13. (1) Студентите могат да се явяват еднократно за повишаване на оценката 

по вече успешно положен изпит. Изпитът се провежда от комисия, определена от 

ръководителя на основното звено, след утвърждаване от ректора. Ректорът определя 

условията и срока, в който студентът трябва да положи изпита. Последната оценка е 

окончателна. Студентът заплаща такса за провеждането на изпита. 

(2) Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценката от защита на 

дипломна работа. 

(3) Студентът може да поиска пояснение от водещия преподавател, когато не е 

съгласен с поставена крайна оценка. Ако студентът не е удовлетворен от пояснението, в 

еднодневен срок от обявяване на резултатите от изпита, може да се обърне към ректора 

чрез писмена молба, описваща случая.  

(4) След като изслуша съображенията на студента и преподавателя, ректорът 

може да разреши провеждането на нов изпит пред комисия, в която участва и 

преподавателят, или да остави молбата без последствие. Решението на ректора е 

окончателно. Студентът заплаща такса при провеждането на изпита отново. 
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(5) Ако студентът не изпълни условията и сроковете, определени с решението на 

ректора по ал. 1 и ал. 4, се приема, че се отказва от правото, което му е предоставено. В 

такива случаи остава валидна първоначалната оценка.  

(6) В случай, че комисията по предшестващата алинея повиши оценката, или 

приеме възражението за основателно и също така повиши оценката, таксата се 

възстановява на студента.  

 

Чл. 14 (1) Крайната оценка по всяка учебна дисциплина може да се формира от 

две съставящи:  

1. Оценката(-ите) на студента за текущата работата и постиженията му през 

семестъра;  

2. Оценката от писмения изпит на:  

a). Водещия преподавател (титуляра) на дисциплината;  

б). Външен екзаминатор (когато това е възможно) или от втори вътрешен 

екзаминатор. 

(2) Водещият преподавател по дисциплината се определя с решение на съвета на 

първичното звено. В случаите на заболяване, специализация, творческа отпуска, 

напускане, и др., ръководителят на първичното звено, съгласувано с ръководителя на 

Програмата, определя друг изпитващ или асистиращ преподавател.  

(3) Външните екзаминатори се утвърждават в Академичния съвет по 

предложение на съвета на първичното звено. Външните екзаминатори получават по 

електронен път писмените изпитни работи на студента и ги оценяват в съответствие с 

академичните стандарти на МДУС и условията на договора с висшето училище.  

(4) Оценките за работата и постиженията на студентите през семестъра се нанасят 

в изпитните протоколи в дните между края на семестъра и изпитната сесия.  

(5) Дисциплините, които завършват с текущо оценяване, провеждат през 

семестъра контролни работи и/или изпитни тестове, от които поне един от тестовете е 

отворен тест с оценяване от титуляра на дисциплината и втори от външен екзаминатор 

(по възможност) или втори вътрешен екзаминатор. Оценките се нанасят в изпитните 

протоколи в дните между края на семестъра и изпитната сесия. 

 

Чл. 15. (1) Семестриалните изпити са писмени. Времетраенето на изпита за 

студента се определя от първичното звено (образователната програма).  

(2) Студентите могат да положат изпита си на компютър, който няма достъп до 

външна или вътрешна мрежа и друг компютър. Изпитните материали се съхраняват в 

електронен вид най-малко три години в съответствие с чл. 43, ал. 2 от ЗВО. 

(3) Студентите могат да положат изпита си изцяло на хартия, но след 

завършването на изпита материалите се сканират и съхраняват електронно, съгласно чл. 

43, ал. 2 от ЗВО. Изискванията в този случай са:  

1. Да се пише само със синя химикалка;  

2. Да се оставя поле от всяка страна на листа;  

3. Да се номерират страниците;  

4. Листовете да не се сгъват, прегъват или мачкат;  

5. При чертежи с изпълнени с молив, корекциите не се правят чрез изтриване - 

чертежът се зачертава, пише се „не“ и се изпълнява отново. 



Стадий на разработване - проект 

 

Правилник за провеждане на изпитите и  оценяване на знанията и уменията на студентите и дипломантите 

в Мюсюлманския духовен университет – София                                                                               стр. 10 / 15 

(4) Изпитните материали се кодират така, че авторите им да останат 

неразпознаваеми от изпитващите.  

(5) Изпитните материали се изпращат по електронната поща на титуляра и 

външния екзаминатор за оценяване не по-късно от един ден след изпита. Двамата 

изпитващи нанасят оценките си в изпратен им по електронен път изпитен протокол в 

съответствие с предоставения им код. До пет дни след получаването им, изпитващите 

връщат по електронен път протоколите с нанесените оценки в отдел "Студенти". 

 

Чл. 16. Ако по време на изпита, студентът направи опит или извърши измама, то 

титулярът и/или квесторът на изпита е длъжен да докладват на зам.-ректора по учебна 

дейност, който предприема действия за санкциониране на деянието според неговата 

тежест. 

 

Чл. 17. (1) Мюсюлманският духовен университет - София създава условия за 

функциониране на Европейската система за трансфер на кредити във висшето 

образование (ECTS) като знанията на студентите се оценяват едновременно по ECTS, по 

шестобална система, и по точкова система, следвайки дадената таблица за оценки.  

 

ECTS-система Шестобална система Точкова система 

A Отличен (6): от 5,5 до 6,0 от 85 до 100 

B Мн. добър (5): от 4,5 до 5,5 от 71 до 84 

C Добър (4): от 3,5 до 4,5 от 64 до 70 

D Среден (3): от 3,0 до 3,5 от 57 до 63 

E Среден (3-): от 2,5 до 3,0 от 50 до 56 

FX 
Слаб (2): от 2,0 до 2,5 от 0 до 49 

F 

 

(2) Изпитът се смята за положен при оценка поне D.  

(3) Крайната оценка определя в каква степен даденият студент е постигнал целта 

на обучението, дефинирана в учебния план (описанието) на дисциплината, приет от 

Академичния съвет.  

(4) Крайната оценка е многокомпонентна и се определя от титуляра на 

дисциплината в съответствие с учебната програма на МДУС (от чл. 44 до чл. 48). 

(5) Изпитният протокол с оценките на титуляра, външната оценка по 

дисциплината и предложението за крайна оценка от изпита се предоставят на зам.-

ректора по учебната дейност за утвърждаване. Зам.-ректорът утвърждава протокола, ако 

оценките на вътрешния и външния екзаминатор се отличават с по-малко от една 

шестобална единица и решава как да се постъпи, когато се различават с повече от 

единица. 

(6) След утвърждаване на изпитния протокол с оценките от изпита от зам.-

ректора по учебната дейност, крайните оценки се нанасят от титулярния преподавател в 

изпитния протокол не по-късно от два дни от изпита и студентските книжки, а в 

Главната книга на МДУС – не по-късно от една седмица. Изплащането на 

заплатата/хонорара на преподавателя в пълен размер е в зависимост от изпълнението на 

това му задължение. 
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Чл. 18. (1) Всички текущи въпроси по подготовката и провеждането на изпитите 

се решават от ръководителя на първичното звено (образователната програма), към която 

е придадена дисциплината.  

(2) След успешно полагане на предвидените в учебния план изпити за съответния 

курс и форма на обучение, студентът преминава в по-горен курс на обучение.  

(3) При най-много три неположени изпита за съответния курс на обучение се 

допуска т. нар. условно преминаване в по-горен курс. Тяхното полагане е задължително 

до края на учебната година, в която студентът е записан, без да ги е положил.  

(4) Преминаването в горен курс с условни изпити е допустимо, само ако не 

противоречи на академичния стандарт, т.е. на определените необходими знания и 

умения, които студентът трябва да притежава, за да продължи обучението си.  

 

Глава трета  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ 

РАБОТИ 

Чл. 19. (1) Обучението на студентите в МДУС завършва по всяка специалност с 

държавен изпит или защита на дипломна работа, определени в съответствие с учебния 

план.  

(2) Държавният изпит и защитата на дипломна работа се провеждат пред 

държавна изпитна комисия, в която влизат не по-малко от трима хабилитирани 

преподаватели в съответната научна област, вътрешни или външни на висшето училище. 

В комисията могат да се включват до две хабилитирани лица от други висши училища, 

както и специалисти от съответната професионална област. Държавната изпитна 

комисия се назначава със заповед на ректора.  

(3) Съставът на държавните изпитни комисии в регулираните специалности е в 

съответствие с държавните изисквания.  

(4) За явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа студентите 

заплащат допълнителни такси в размер, определен от Президента на БСУ.  

 

Чл. 20. (1) До държавен изпит или разработване на дипломна работа се допускат 

студенти, които са завършили семестриално курса на обучение. 

(2) За семестриално завършили курса на обучение се смятат студенти, които са 

положили успешно всички изпити и са придобили предписаните кредити по учебния 

план на специалността.  

(3) Студенти, записали последния семестър на обучение, имат правото да се 

дипломират в срок до 5 (пет) години. След този срок те се отстраняват от висшето 

училище. Те могат да кандидатстват в МДУС на общо основание, като признаването на 

образователни кредити става по реда на този правилник.  

 

Чл. 21. (1) На завършилите студенти се издават дипломи за висше образование и 

придобита образователно-квалификационна степен.  

(2) Издаването на дипломи за завършени образователно-квалификационни 

степени, акредитирани от чуждестранни висши училища, става в съответствие с 

международните договори, по които МДУС е страна.  
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Чл. 22. (1) Разработването на дипломна работа започва след утвърждаване на 

дипломно задание, което се приема от първичното звено и се подписва от зам.-ректора 

по учебната дейност. 

(2) Разработването на дипломна работа, с което приключва обучението на 

бакалавърско или магистърско равнище, преминава през следните пет етапа:  

1. Определяне на тема на дипломната работа;  

2. Определяне на научен ръководител на дипломната работа;  

3. Разработване на дипломната работа;  

4. Рецензиране на дипломната работа;  

5. Защита на дипломната работа.  

(3) Дипломната работа и нейната публична защита дават възможност на студента 

да докаже, че може самостоятелно и под научно ръководство (в екип) да се справя с 

професионални и/или научни задачи на равнището на защитаваната образователна 

степен - такива, каквито се очаква да получава като бъдещ специалист в своята област на 

дейности. 

(4) Оценява се:  

1. Способността на дипломанта да разработва поставени пред него актуални 

проблеми, важни за практиката и/или за теорията от определената професионална или 

научна област.  

2. Разработването на методология, методика, както и по-проста или по-сложна 

информационна система, за разрешаването на поставения проблем (практически или 

теоретически).  

3. Поставянето и решаването на професионални проблеми от работещите в 

професионалната област (задочни и редовни) студенти.  

4. Постиженията в събирането и обработката на емпирични данни и факти от 

практиката или статистически данни от различни библиографски източници.  

5. Ползването на определена литература. 

(5) Дипломантът е длъжен да цитира коректно всички източници на текстове, 

които той ползва в оригинален вид без собствено преработване. В този случай между 

текстовете от дипломната работа и литературните източници от списъка на ползваната 

литература трябва да има видима връзка. 

(6) За приетите решения, валидността на получените резултати и изводи и 

коректността и техническото изпълнение на текста и фигурите (чертежите) отговаря 

дипломанта.  

(7) Дипломната работа се ръководи от научен ръководител, определен от съвета 

на образователната програма.  

(8) За рецензент на дипломната работа се определя член на съвета на 

образователната програма, специалист от практиката или чуждестранен партньор.  

(9) Дипломната работа се защитава пред държавната изпитна комисия, 

включваща поне трима члена - хабилитирани преподаватели или доктори от 

образователната програма, представители на бизнеса, а при възможност и чуждестранен 

партньор. 

 

Чл. 23. (1) Дипломното задание съдържа сроковете за разработване и предаване 

на дипломната работа. 
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(2) Сроковете от дипломното задание могат да бъдат удължени при следните 

обстоятелства: 

1. Продължително и тежко заболяване на дипломанта, установено с 

медицинско свидетелство издадено по съществуващия ред. 

2. Продължително отсъствие на научния ръководител на дипломната работа. 

3. Ненавременно осигуряване на необходимите финансови средства или 

материална база за провеждане на съществени изследвания. 

4. Непредвидими обстоятелства, които са препятствали дипломанта в неговата 

работа. 

(3) Сроковете по предшестващата алинея се удължават с решение на зам.-ректора 

по учебната дейност след подадена молба за удължаване на сроковете. Молби за 

удължаване на сроковете се приемат най-малко 10 (десет) дни преди крайната дата на 

предаването й. 

(4) Завършената работа, подписана от дипломанта и неговия научен ръководител, 

се предава в отдел "Студенти" на МДУС. 

 

Чл. 24. (1) Научният ръководител на дипломна работа е длъжен: 

1. Да състави план за работата на дипломанта и да даде необходимите 

указания на дипломанта по него. 

2. Да изготви дипломната задание. 

3. Да препоръча информационни източници, които да насочат дипломанта в 

разработването на дипломната работа. 

4. Да разработи календарен график за изпълнение на задачите по изпълнение 

на дипломното изследване или проектиране. 

5. Да ръководи разработването на дипломната работа като осигурява системно 

необходимите консултации. 

6. Да проверява за допуснати груби или систематични грешки, за отклонение 

на разработката от заданието, и за пълнота на изложението. 

7. Да уведомява писмено ръководителя на първичното звено при проявена 

недобросъвестност или небрежност от страна на дипломанта. 

8. Да осигури необходимите консултанти по отделни раздели на дипломната 

работа. Консултантите проверяват и заверяват с подпис разработения раздел от 

дипломната работа. 

 

Чл. 25. (1) Ръководителят на образователна програма взима решение за 

допускане на дипломанта до публична защита пред държавна изпитна комисия след 

предаването й. 

(2) Въпросът за допускане на дипломанта до защита на дипломната работа се 

разглежда от съвета на първичното звено в присъствието на научния ръководител, ако 

ръководителят на образователна програма смята, че дипломантът не може да бъде 

допуснат до дипломна защита. 

(3) Решението на съвета на първичното звено за недопускане на дипломанта до 

дипломна защита се утвърждава от ректора на МДУС. 

 

Чл. 26. Получените научни, научно-приложни и приложни резултати от 

дипломното изследване или проектиране са интелектуална собственост на МДУС и не 

могат да бъдат публикувани или прилагани без разрешението на висшето училище. 
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Чл. 27. (1) Рецензентите се назначават със заповед на ректора на МДУС. За 

рецензенти се назначават преподаватели и изследователи от МДУС или други 

образователни и изследователски организации, които работят в научната и приложната 

област на дипломната работа. 

(2) Дипломантът трябва да се запознае с рецензиите преди заседанието на 

Държавната изпитна комисия. 

 

Чл. 28. (1) Дипломната защита преминава през следната последователност:  

1. Дипломантът прави експозе на дипломната си работа с продължителност не 

повече от 10 (десет) минути.  

2. Рецензентът или член на държавната изпитна комисия прочита рецензията 

на дипломната работа.  

3. Задават се въпроси върху разработената дипломна работа от членове на 

държавната изпитна комисия.  

4.  Дипломантът отговаря на въпросите и приема или не приема оценките на 

рецензента.  

5. Дипломантът отговаря на въпроси на членовете на държавната изпитна 

комисия 

(2) Защитата на дипломната работа се провежда в открито заседание на 

Държавната изпитна комисия при участие на не по-малко от три четвърти от състава й. 

(3) Решението на държавната изпитна комисия се обявява от нейния председател 

в присъствието на дипломанта. 

 

Чл. 29. Мюсюлманският духовен университет - София издава диплома за 

професионална квалификация и завършена образователно-квалификационна степен само 

при изпълнение на следните изисквания: 

1. Успешно защитена дипломна работа или успешно положен държавен изпит. 

2. Успешно завършени курсове в съответствие с учебния план на 

специалността. 

3. Успешно изпълнени практики и стажове. 

4. Уредени взаимоотношения и задължени към МДУС.  

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. (1) Настоящият правилник на Мюсюлманския духовен университет - София е 

съставен по решение на Академичния съвет от 26.03.2013 год. и приет от Академичния 

съвет на Висшия ислямски институт - София на ............................2013 година в 

съответствие с чл.68 от Закона за висшето образование, Наредбата за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища в Република България и 

Правилника за устройството и дейността на МДУС, и влиза в сила от датата на 

възникване на Мюсюлманския духовен университет - София като юридическо лице след 

обнародване на решението на Народното събрание за откриване в "Държавен вестник". 

(2) Проектът на правилник се приема на основание на чл. 36 от Закона за висшето 

образование, даващ право на частни (недържавни) висши училища да имат структура, 

начин на управление и определяне на ръководните органи, различни от тези за 

държавните висши училища, без да се нарушават академичните свободи. 
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§ 2. (1) Ректорът на МДУС има право да извършва промени в обявения ред за 

провеждане на изпитите и оценяване на знанията и уменията на студентите и 

дипломантите при условие, че те не са в тяхна вреда и не противоречат на Правилника 

за устройството и дейността на МДУС.  

(2) Молбите и жалбите по всички въпроси, предмет на този правилник, се 

отправят до ректора на МДУС и се подават в отдел "Студенти" на висшето училище. 

Ректорът решава окончателно всички въпроси, поставени в студентските молби и жалби, 

в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за устройството и 

дейността на МДУС и този правилник. 

(3) Неуредените в този правилник въпроси отнасящи се до условията и обявения 

ред за провеждане на изпитите и оценяване на знанията и уменията на студентите и 

дипломантите в МДУС се решават от ректора или от академичния съвет, съобразно 

техните компетенции и правомощия. 


