
 

Изисквания за  провеждане на дипломни защити 

 

I. Материали, които се представят на дипломната защита: 

За  успешна защита  на  дипломния проект  се  представят 
задължително следните материали: 

 1. Дипломен проект на табла – минимум 5 броя, които съдържат 
информация по всички фази и чертежи на разработвания проект – 
проучвания, ситуация,разпределени, разрези, всички фасади, детайли 
и визулизации и/или макети в съответния мащаб. 

 2. Албум на предствения проект – формат А3 с приложени 
дипломно задание, обяснителна записка и надписан диск /тема и 
автор/ с проекта.  

3. Предпроектни проучвания по 2 основни части: 

3.1. Предпроектните проучвания, базирани на    избраното   
задание за проект с анализ на конкретни проучени примери на 
реализирани сгради;  

3.2.Пространствени проучвания в САD, скици,  снимки на  
работни  макети и други материали,  илюстриращи на  процеса 
на проектиране  във всичките  фази на конкретния проект. 
 

След защитата материалите по т.2 и т.3 се предават на секретаря на 
дипломната комисия, който ги оставя за съхранение и организиране в 
архив по дипломни сесии в канцеларията на съответната катедра.  

 

II. Провеждане на дипломните защити: 

Относно провеждането на дипломните защити цитирам някои текстове  
от Правилник за работа на Държавните изпитни комисии в УАСГ, който 
е  в сила от 1993г. и е достъпен на сайта на Университета: 

 Чл. 7 (1)  Дипломната защита се провежда в специално обзаведена за 
тази цел зала, с подходяща украса и тържествена обстановка, която 
се подготвя от секретаря на комисията. Защитата е публична, т.е. 
достъпна за всички лица, които желаят да присъстват на защитата е 
свободен. Желателно е защитата за се канят представители на 
организации, ведомства и фирми, където младите специалисти ще 
постъпят на работа. 



Чл. 9. (1) При защитата на дипломната работа председателя дава 
думата на дипломанта, който в продължение на 10–15 минути трябва 
да направи кратко изложение по същността на дипломната работа.  

(2) При експозето си дипломантът може да използва подходящи 
онагледяващи материали (табла, схеми, формули, таблици или 
макети), отбелязвайки онези моменти, които той счита за най-
съществени. Дипломантът може да използва също компютърна и 
графична техника за онагледяване.  

 
Съгласно цитирания по-горе чл.7(1) е необходимо 

дипломантът да изпълнява всички изисквания за подходящ външен 
вид и поведение, съответстващи на  характера на събитието. 
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