СТАТУТ
на конкурс за най-добра дипломна работа – 2018 г. (за студенти)
1. Конкурсът се обявява в първата седмица на м. септември 2018 г., в следните направления:
 технически,
 икономически
 хуманитарни науки.
В конкурса могат да участват студенти до 25-годишна възраст - за ОКС „Бакалавър”,
и до 35-годишна възраст – за ОКС „Магистър”.
Дипломните работи да са защитени в периода 01.09.2017 г. – 30.09.2018 г.

1.1. Критерии за оценяване на постъпилите дипломни работи:
- самостоятелен принос на автора при разработване на темата;
- очакван икономически, социален и друг ефект на разработваната тема;
- значимост на постигнатите резултати;
- качество на оформяне на дипломната работа;
- способност на автора за ползване на литературни източници.
1.2. Дипломните работи да се предават не по-късно от 16 ноември 2018 г. _(петък) на адрес:
гр. Варна – 9000, ул.”Цар Симеон І” № 25, Териториална организация на научно-техническите
съюзи (ТО на НТС) – Варна, за конкурса “Най-добра дипломна работа – 2016” –
стая № 605, VI етаж, Дом на науката и техниката – Варна.
1.3. Материалите за конкурса се предават с придружително писмо до Председателя на Управителния
съвет на ТО на НТС – Варна, подписано от Зам. ректора по учебната работа, съдържащо: копие от
протокола за дипломната защита, копие от рецензиите и данни за автора: трите имена, дата на
раждане, мобилен телефон и актуален e-mail (за контакти). Дипломирани студенти не могат
индивидуално да предлагат дипломните си работи за участие в конкурса.

2. Оценяване на разработките:





Оценяването на разработките, номинирани за участие в конкурса за „Най-добра дипломна
работа – 2018 г”., става от петчленна експертна комисия, която включва представители на
основните организатори: Община Варна, ТО на НТС - Варна, и външни специалисти (по
преценка на организаторите).
Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
За решенията на експертната комисия се съставя протокол, подписан от нейните членове.
На основание протокола, предаден в счетоводството на ТО на НТС - Варна, се изплащат
наградите на победителите в конкурса.

3. Награждаване:
3.1. Паричните награди на победителите в конкурса са на стойност:
– технически науки:
250,- лв.;
– икономически науки:
250,- лв.;
– хуманитарни науки:
250,- лв.
3.2. Победителите в отделните направления на конкурса получават и грамота, подписана от Кмета
на Община Варна и Председателя на Управителния съвет на ТО на НТС – Варна.
3.3. Награждаването на победителите в конкурса става в навечерието на студентския празник – 8
декември, на официална церемония в Община Варна.
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