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РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 
 
Моля използвайте тази бланка, за да отбележите Вашите препоръки, и я 

изпратете като прикачен файл на катедра „Национална и регионална сигурност“. 
Бланката ще бъде предоставена на кандидата и научния ръководител при завършване 
на рецензионния процес. Предоставени са и допълнителни насоки. 

От студент, защитаващ магистърска теза, се очаква да демонстрира критично 
мислене и способност за провеждане на самостоятелно изследване по избраната от него 
дисциплина. Очакваме магистърската теза да включва критична оценка на 
литературата, отлична презентация, подходящи анализи и добро познаване на 
предишните трудове в съответната дисциплина. 

Магистърската теза трябва: 
− да съдържа критичен преглед на свързаната с въпроса литература, 

демонстрирайки разбиране на теоретичната основа и контекста на изследването; 
− да дефинира ясно целите и задачите на изследването; 
− да използва подходящи методи, описани достатъчно в детайли, така че да 

отговаря на стандартите на дисциплината; 
− да използва постоянни техники за оценка на резултатите, представени по ясен 

начин и в съответствие със стандартите на дисциплината; 
− да съдържа обсъждане, което да включва настоящите резултати в предишна 

работа и може да идентифицира по-нататъшни изследователски нужди; 
− да съдържа ясни, точни, разбираеми,изчерпателни и добре  обосновани изводи; 
− да не съдържа печатни, правописни и граматически грешки и да се позовава 

адекватно на трудовете на предишни изследователи; 
− да бъде лишена от плагиатство. 

Трябва да се има предвидим, че рецензентите трябва да оценят магистърската 
теза в нейната цялостност, вместо да дават различна тежест на отделни аспекти от нея. 
Въпреки че всички аспекти на магистърската теза, описани по-горе, са важни, 
относителната тежест на всеки един от тях може да варира поради размера на 
магистърската теза и изследователската дисциплина. Съдържанието, представянето и 
структурата могат също да варират според дисциплината или подхода.  

Веднъж оценил магистърската теза, рецензентът трябва да посочи оценка в 
съответствие с критериите в Таблица 1. 

Рецензентите не трябва да изискват или позволяват съществена преработка или 
поправка на магистърската теза и трябва да препоръчат оценка на магистърската теза 
такава, каквато е изпратена. Въпреки това, рецензентите могат да препоръчат, като 
условие за завършване, да бъдат направени малки редакционни поправки или 
изменения (например – технически грешки) в магистърската теза. 

Оценката от рецензията е финална, освен ако кандидат-магистъра не докаже, че 
рецензионния процес е засегнат от процедурни грешки или неуместни практики. 
Студент, който вярва, че има такива нарушения, може да направи неформално 
академично обжалване пред декана на факултета. Ако студентът не е удовлетворен от 
реакцията на декана, той може официално да обжалва пред ректора на университета. 
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Име на студента: 
 

 
Заглавие на магистърската теза: 
 
 
 
 

Научен ръководител: 
 
 
Текстова оценка на тезата, препоръки и въпроси: 
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Таблица 1. Числова оценка на магистърската теза: 
/тезите се оценяват в съответствие със следната скала: 6 (отличен), 5 (много добър), 4 
(добър), 3 (среден), 2 (слаб)/ 
  
Критерий Оценка 

Логика и яснота на тезата:  

Връзка с предходни научни изследвания:  

Разбиране на литературата:  

Разбиране на методът и/или експериментите:  

Интерпретация на резултатите и заключения:  

Независимост и инициативност на студента:  
Крайно качество на тезата, вкл. езикова култура и техническо 
оформление: 

 

Средна оценка:  
 
Дата:  

  
Рецензент:  

 

Подпис: 
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