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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 
 

ДОПУСКАНЕ ДО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА 

 
 

Условията, при които се допуска разработване на дипломна работа, са предварително оповестени. 

При необходимост от повече информация се обръщайте към инспектор „Студенти“. 

Темата на дипломната работа задължително се съгласува с научен ръководител и се одобрява 

от Съвета на катедра „Политология“. След предаването на разработката в завършен вид, 

научният ръководител трябва да потвърди писмено съгласието си, че разработената дипломна 

работа може да бъде допусната до защита. 

Дипломната работа трябва да е написана грамотно както стилово, така и граматически. 

Дипломантът е отговорен за всички правописни, технически и други грешки, допуснати в нейното 

съдържание.  

Обемът на магистърската теза трябва да бъде между 60 – 80 стандартни машинописни 

страници (или 1800 знака = 30 реда по 60-66 знака на ред). Приложенията към 

магистърската теза не трябва да надхвърлят 35 страници. Техният обем не се включва в 

основния текст. 

Студентът предава на координатора на магистърската програма (за ОКС Бакалавър – в 

секретариата на водещата катедра) два подвързани и идентични по съдържание екземпляра, 

единият от които остава в библиотеката към специалността. Задължително към книжния носител 

се прилага електронен носител, съдържащ един файл с пълния текст на дипломната работа (Word 

или PDF) и всички други файлове, които са свързани с дипломната работа. 

При предаването на дипломната работа задължително се прилага собственоръчно написана 

декларация със следния текст: 

 

 

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/12/M_ZASTITI/ST_Dekl.pdf
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При доказано от рецензент или комисия по защита неспазване на авторски права и плагиатство, 

дипломантът не се допуска до защита и следва да подготви нова дипломна работа. 

След защитата на дипломната работа дипломантите предоставят данни за кореспонденция 

(телефон, имейл адрес и др. под.) на координатора на магистърската програма (за ОКС Бакалавър в 

секретариата на водещата катедра). Те са необходими за поддържане на Картотека на 

дипломиралите се студенти от дадената специалност. 

 

 
СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

 
 

Титулна страница 

 Университет, факултет, специалност (изписани с главни букви, 

центрирано). 

 Надпис „Дипломна работа“, изписан с главни букви и центрирано. 

 Тема на дипломната работа (центрирано, с главни букви)  

 Трите имена на дипломанта, факултетен номер (отляво). 

 Форма на обучение: бакалавър/магистър (отляво). 

 Академична длъжност, научно звание и имената на научния 

ръководител (отдясно).  

 Най-долу в средата на заглавната страница се изписва годината на 

защитата на дипломната работа, а преди нея „София“.   

 

Резюме 

 Помества се на отделна страница след заглавната страница. 

 Обем: около 250 думи, до 20 реда. 

 Състои се от: 

Библиографско описание на дипломната работа:  

- Фамилия и име на автора на дипломната работа; 

- Тема;   

- Научен ръководител (академична длъжност и  

звание, име и фамилия);  

- София, СУ „Св. Климент Охридски“;  

- Философски факултет,  

- Година на защита;   

- Специалност;   

- Брой на страници;   

- Брой на цитирани и използвани източници;  

- Брой на приложения, графики, илюстрации и др. 

Текстът на резюмето включва: 

- Цел на дипломната работа;  

- Кратко представяне на резултатите (включително и на количествени резултати). 

Ключови думи (представени по азбучен ред; до два реда текст). 

 

Съдържание 

Включва се на нова страница след резюмето. Всички части (глави, раздели) и техните подраздели 

(препоръчителна дробност до две деления) се номерират с римски или арабски цифри или 
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комбинирано в зависимост от обема на дипломната работа и спецификата на съдържанието й. 

Задължително се посочва страницата (с арабски цифри), от която започва частта или подразделът.  

 

Увод 

В уводната си част дипломната работа следва да съдържа:   

- Мотивировка за избора на темата, включително актуалност; 

- Пояснения, свързани със заглавието, хронологичния и/или пространствения обхват (при 

необходимост);   

- Предмет; 

- Обект; 

- Цел на дипломната работа;  

- Задачи на дипломната работа; 

- Възможно е да се формулира хипотеза на разработката; 

- Възможно е да се формулират очаквани резултати от дипломната работа; 

- Използвани методи;   

- Възможно е да се съдържа представяне на съществуващи изследвания по темата на основата 

на автори, школи, дискусии, публикации – първоизточници и библиографски извори, бази от 

данни, професионални речници и енциклопедии, резултати от справки и разработки, 

непосредствено свързани с темата или други допълващи разработки;  

- Структура на работата (синтезирано представяне на отделните глави/части, с акцент върху 

поставената цел, разработена в съответна част и постигнатия резултат).   

При желание (според преценката на дипломанта) в края на увода разработката може да съдържа 

изразена благодарност към научния ръководител или към лицата, които са подпомогнали 

написването на дипломната работа. В този случай се посочват пълните имена на лицата и 

причините за благодарността.  

 

Основен текст на дипломната работа  

Текстът в основната част на дипломната работа следва да бъде съобразен с целите и задачите, 

поставени в увода.  

Работата трябва да е бъде структурирана в няколко самостоятелни части (глави, раздели), които 

имат собствени заглавия и чието оформление трябва да бъде еднотипно (вид шрифт, размер на 

шрифта и пр.).  

Желателно е след всяка част да се направят съответните обобщения (изводи), както и да има 

логически преход от една част към друга. 

Допустимо е в началото на дипломната работа да бъде поместено мото, което има отношение към 

разглеждания проблем. В този случай задължително трябва да се посочи източника. 

 

Заключение 

Оформя се като самостоятелна част в края на дипломната работата. Съдържа синтезирано 

изложение на постигнатите резултати, обобщения и изводи, може да съдържа препоръки, да се 

очертае принос на дипломанта.  

Изводите и препоръките се дефинират конкретно и могат да се изброят в логическа 

последователност или според значимостта им. 

 

Използвана литература 

Дипломната работа задължително трябва да съдържа раздел „Използвана литература“, който да 

обхваща всички източници. При желание дипломантът може да приложи и „Библиография“, 
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свързана с темата на разработката. В този случай следва да се има предвид, че източниците от 

библиографията не е задължително да са цитирани или позовани в самия текст на разработката. 

 

Приложение(я) 

Ако към дадена дипломна работа освен основния текст има и необходимост от добавяне на 

приложение/приложения, то/те трябва да има/имат връзка с някаква част от основното съдържание. 

При това положение в основния текст се поставя препратка към даденото приложение. Например: 

(Приложение 1); [Приложение 1]. 

Приложенията могат да съдържат анкетни карти, транскрибирани интервюта, архивни единици, 

допълнителни таблици, фигури, фотографии и др. документи в зависимост от темата и достиженията 

на дипломанта. При ксерокопия на документи се посочват библиографски данни за оригиналния 

документ. При наличие на фотографии трябва да се даде информация за лицето или обекта, 

изобразени на фотографията. При провеждане на анкети се посочва съставителя на анкетата и 

сътрудниците, участващи в анкетирането, ако има такива. 

Важно е да се има предвид, че в основния текст дадено приложение трябва да се интерпретира, а не 

да се преразказва.  

 

 
ДРУГО 

 

Номериране на таблици и илюстрации 

Таблици, диаграми, схеми и други илюстрации, поместени в текста, се номерират от 1 до изчерпване 

на обектите от даден вид, подлежащи на номериране. С други думи, всички таблици се номерират от 

1 до изчерпване на броя им; всички фигури – също от 1 до изчерпване на броя им. 

Таблиците, фигурите, илюстрациите могат да се посочат в списък на отделна страница/страници след 

съдържанието и преди увода на дипломната работата с препратка към съответната страницата на 

основния текст.  

 

Бележки и цитирания в текста 

Бележките в текста могат да бъдат два вида: пояснителни и позовавания към източници. Те могат 

да бъдат оформени по два начина:  

- „под линия“ (Foodnotes) на страницата, за която се отнасят;  

- в края на дипломната работа (Endnotes) като отделен списък.  

Връзката между бележките и текста е задължителна. При посочване „под линия“ връзката може да 

се осъществи с някакъв символ (например звезда) или с арабска цифра, а ако бележките са 

оформени като списък в края на текста – само с арабски цифри.  

Към някои пасажи в основния текст или в приложенията може да има пояснителни бележки 

(например за лица, събития, чужди коментари, пояснения на думи или техен превод от чужд език и 

др.).  

При използване на пасажи, заети от друг автор, те се оформят като цитати и са задължително 

придружени от позоваване към източника на цитата. Цитат, който е по-дълъг от 40 думи, се 

оформя като блок-цитат (на нов ред, с отстъп отляво и отдясно, възможно е да се използва по-

дребен шрифт). По-късите цитати се обособяват в кавички, вписани в основния текст. След края на 

цитирания пасаж задължително се посочва източник. Библиографското цитиране може да бъде с 

бележка под линия или в скоби (автор, година). 
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Библиографското цитиране се извършва по БДС 17377-96. Например: 
Цитиране в текста . 

Цитиране под линия. 

Цитиране под формата на самостоятелен списък в края на дипломната работа. (Нареждането става по 

реда на цитирането или по азбучен ред на авторската редна дума). 

Цитиране на електронни документи: 
Димитрова, Златина. „‘Джендър лудост‘ в детската градина“. Капитал [онлайн], 4 авг. 2011. [Прегледан 

на 08.02.2014]. Достъпно от: 

http://www.capital.bg/klasacii/100women/2011/08/04/1219600_djendur_ludost_v_detskata_gradina/ 

 
 

Общоприети научни стандарти при цитиране 

 

Цитирането или позоваването на използвана литература в рамките на магистърската теза може да се 

направи по два начина (с бележки под линия на всяка страница или с бележки в края на всяка глава), като и 

при двата важат изброените по-долу правила: 

 Оформяне: бележките се оформят с по-дребен шрифт (например ако основният текст е с големина на 

шрифта 12 pt, бележките са с големина 10 pt) и междуредието е Single. Номерирането на бележките 

може да е с обща номерация за цялата магистърска теза или във всяка глава да е направена отделна 

номерация (т.е. за всяка глава номерацията на бележките под линия да започват от 1). В случаите, 

когато във вашия текст не се използва цитат, а се позовавате на даден автор, за бележка под линия се 

използват по-долу описаните схеми, като пред автора се поставя „Вж.” и в страниците се посочва от коя 

до коя страница се разглежда съответния проблем (ако е повече от една): „с.N1-N2”. 

 При цитиране от книга се спазва схемата: Автор. Заглавие на книгата, Град, Издателство, година, с…. 

Пример:  Дронзина, Татяна. Етнически конфликти и идентичности. Предизвикателствата на 

Балканите към обединена Европа, София, ИК Кота, 2004, с.134 

Или:  Дронзина, Т. Етнически конфликти и идентичности. Предизвикателствата на Балканите към 

обединена Европа, София, ИК Кота, 2004, с.134 

 При цитиране от статия в сборник: Автор. „Заглавие на статията”, в: Име на редактора или съставителя 

(ред.). Заглавие на сборника, Град, Издателство, година, с….. 

Пример:  Бекер, Г. „Икономически анализ на човешкото поведение”, в: Чавдарова, Т. (ред.). Антология 

икономика и социология: американската икономическа социология след 1970 година, София, 

1999, с…. 

 При цитиране от статия в списание: Автор. „Заглавие на статията”, Заглавие на списанието, година, 

брой, с….. 

Пример:  Янакиев, М. „Основни закони на човешката глупост”, в: сп. Сега, 1996, бр.8, с…. 

 

При оформянето на библиографията (или използваната литература) в края на магистърската теза става 

според посочените по-горе схеми, като не се описват номерата на страниците и се спазват следните правила: 

 български автори по азбучен ред 

 чуждестранни автори по азбучен ред 

 периодичен печат (разделен по вестници, списания и др.) или други източници (например Internet 

сайтове) 

 

 

 

http://www.capital.bg/klasacii/100women/2011/08/04/1219600_djendur_ludost_v_detskata_gradina/

