ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ“

ПРОЦЕДУРА
за провеждане на държавен изпит с абсолвенти
от специалности на катедра ТМММ в ОКС "Бакалавър"
1. Абсолвентите, успешно завършили семестриално специалност в ОКС „бакалавър“ в катедра
„ТМММ”, след приключване на редовната изпитна сесия на осми семестър (за редовно обучение) или
девети семестър (за задочно обучение), могат да се явят на държавен изпит по предварително обявен
конспект, който е утвърден от Ректора на ТУ-Варна. Този конспект и график за консултации при
съответните преподаватели се обявяват в специалния раздел „За абсолвенти“ на уебсайта на катедра
„ТМММ” най-късно до края на годишната поправителна сесия на 4 курс.
2. Списъкът на абсолвентите, допуснати до полагане на държавен изпит се изготвя от катедра ТМММ
и се предоставя на Държавната Изпитна Комисия (ДИК), утвърден от Декана на МТФ.
3. Полагането на държавните изпити се провежда в период, определен от структурата на учебния
процес за съответната учебната година на определени от катедра ТМММ за целта дати и зали. Графикът за
работа на ДИК се съгласува с председателя на комисията и се утвърждава от Ректора.
4.

Полагането на държавните изпити става с участието най-малко на две трети от състава на ДИК.

5.

В деня на изпита абсолвентите се допускат в залата срещу представяне на личната си карта.

6. Държавният изпит се открива от Председателя на ДИК. Той задължително запознава абсолвентите с
начина на провеждане на писмения и устен изпит и реда, по който се изтеглят изпитните билети. По време
на писмения изпит всички персонални електронни компютърни средства и/или такива за комуникация,
собственост на абсолвентите, трябва да бъдат изключени и прибрани.
7. За полагане на писмената част на изпита всеки абсолвент тегли билет съдържащ два
въпроса от утвърдения Конспект за държавен изпит. Изпитните билети са напечатани на непрозрачна
хартия и съдържат не повтарящи се комбинации от въпроси. След приключване на писмената част,
абсолвента се явява на устен изпит пред ДИК, като членовете на комисията му задават въпроси.
8. Критериите за формиране на крайната оценка от държавния изпит са:
• Степен на познаване на материала от включените в конспекта изпитни въпроси;
• Способност за самостоятелен анализ и интерпретация на поставените въпроси;
• Способност за решаване на реални казуси и/или проблеми от съответната област на машинното
инженерство, чрез прилагане на придобитите знания и умения по време на следването.
9. Резултатите от писмения изпит и отговорите на абсолвентите на устни въпроси от страна на ДИК се
оценяват по отделно. 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 на комисията е
решаващо.
10. За успешно положен се смята изпитът, оценен с най-малко Среден (3.00).
11. Резултатите от държавния изпит се обявяват пред абсолвентите в същия ден, след
оформяне на протоколите от заседанията на ДИК.
12. При опит за преписване или други неправомерни действия, които нарушават нормалното протичане
на изпита, на абсолвента се поставя оценка Слаб (2) и се изготвя и изпраща доклад до Декана на МТФ.
13. Абсолвентите, които не са издържали успешно държавния изпит в редовната сесия, имат право на
още само едно явяване на поправителна сесия в периода, определен от структурата на учебния процес за
дадената учебна година.
Процедурата е приета на заседание на КС на катедра „ТМММ” с Протокол № 174/05.12.2018 г.
Процедурата е приета на заседание на ФС на МТФ с Протокол № 5/10.12.2018 г.
ВИД Ръководител катедра „ТМММ“:……………………….
/доц. д-р инж. Ст. Славов/
Декан на МТФ:………………………..
/доц. д-р инж. Г. Антонов/

