
Основни изисквания към съдържанието и оформлението на Дипломната работа (ДР) 
 

I. Съдържание на ДР: 

 

 Заглавието на ДР да съответства на основната тематика и анализа в текста на ДР. 

 

 В увода:  

1. социологическа аргументация за избора на проблем, който е предмет на анализ в ДР (тази 

аргументация може да е направена въз основа на съществуваща научната литература върху 

проблема и въз основа на емпирично забелязани черти на формулирания проблем).  
2. очертаване на границите на предмета на изследване, обект, цели и задачи, основни хипотези, 

работни понятия и методи за събиране и анализ на данни. 

3. очертаване на времевите и географски границите, в които ще се концентрира 

изследователската работа. 

4. описание на структурата на изложението и основните стъпки на анализа.  
 

 Аналитична част: 

1. извеждане на основни термини и понятия използвани в текста; аргументация за използването 

на конкретния понятиен апарат.  

2. обосноваване на методите и основните хипотези в контекста на отношението предмет-обект-

метод/и.  

3. акцент върху аналитичността и доказателствеността, тоест, социологическа аргументация на 

правените в хода на текста твърдения и междинни и финални изводи. 

4. цитирането или представянето на определен автор да се използва не самоцелно, а да има 

статус на доказателство; чуждите мисли да бъдат поставени в кавички и ясно разграничено 

от собствените тези и твьрдния. По вьзможност дьлги цитати и позовавания да бьдат под 

линия). Относно правилата за цитиране да се използват посочените в сп. Социологически 

проблеми (вътрешна задна корица).  

5. при използване на количествени данни дипломантът да избягва голото съобщаване на числа 

или проценти, а да се съсредоточи върху социологическата им интерпретация като основа на 

доказателствената плътност на текста.  

6. придържане към стандарта за цитиране. 

7.   подреждане на библиографията в края на текста според приетия стандарт (по азбучен ред 

първо на кирилица, а след това на латиница, вж. Списание Социологически проблеми) 
 

 В заключението: 

 Кратко  резюме на проведения анализ, което представя предмета, който е бил анализиран, 

начина по който това е постигнато, данните, които са използвани с оглед поставените цели и 

задачи; 

 Подчертават се основните изводи от анализа 

Очертават се евенуално перспективите за по-нататъшни изследвания по дадения проблем, както 

и нови изследователски въпроси които са били забелязани, (рефлексия вьрху смисьла на 

постигнатите резултати и перспективите на изводите)  

 Използвана литература: 

Пълно цитиране на използваните литературни източници (книги и статии от научни списания) 

при спазване на стандарта за цитиране, посочен в сп. Социологически проблеми (вътрешна 

задна корица) 

Пълно цитиране на архивните материали и/или други документни източници (публикувани 

мемоари, непубликувани лични и институционални архиви, адреси на интернет страници и др.), 

които са били използвани в ДР 

Пълно цитиране на материали от пресата, които са били използвани в ДР 

Цитирането на литературните източници (книги и статии) трябва ясно да бъде разграничено от 

цитираните архиви, документни източници и преса.  



 

 В Приложения: 

Инструментариум на изследването (анкетна карта, гайд за интервю и пр. Не се поставят 

пълните транскрибирани текстове на интервюта или попълнените анкетни карти, а само 

копия на инструментариума, който е бил използван) 

Други материали, които илюстрират различни елементи от ДР 

 

II. Оформление на ДР 

 Титулната страница на ДР съдържа следните елементи; най- отгоре – имената на 

университета, факултета и катедрата; в средата - темата на курсовата работа; в долния десен 

ъгъл - трите имена и факултетен номер на дипломанта; в долния ляв ъгъл – името на научния 

ръководител, най-отдолу по средата София, година. 

 Обем на ДР – минимум 60 стандартни машинописни страници (в това число влизат  

приложения и цитирана литература) 

 Стандарт за шрифт и разстояния: ДР трябва да е изготвена задължително на компютър при 

спазване на следните стандарти: шрифт: Times New Roman 12; междулиние: 1, 5; отстояния 

ляво-дясно 3, 17; горе-долу- 2, 54 (около 2000 знака на страница (с разстояния)) 

 Техническо оформление на таблици: 

Заглавието на таблицата да бъде преди, а не след таблицата. Заглавието не трябва да бъде 

във въпросителна форма. То трябва сбито да предава съдържанието на въпроса или 

връзката между два въпроса. Таблиците се номерират. 

Първата редица на таблицата съдържа указание за съдържанието на съответните колони. 

Заглавният ред е задължителен, а при крос-таблица се въвежда и заглавна колона. Когато 

има малко място за изписване на съдържанието на заглавния ред, се въвеждат индекси, 

които се обясняват в бележка под линия.  

Добре е процентните дялове да се дават в низходяща градация за по-добра ориентация. 

Това съответно означава пренареждане на отговорите. 

Означението за процент (%) в таблицата е излишно, мерната единица (процент или 

абсолютна величина) се посочва или в скоби в заглавието на таблицата или в заглавния 

ред (колона).  

Таблицата обикновено завършва с ред (респ. колона) “Общо”. При два или повече 

отговора, общите 100 процента се надхвърлят, за което трябва да има обяснение в бележка 

под таблицата. Най-често процентният дял се закръгля до един знак след запетаята. 

Винаги трябва да се проверява дали наистина общият сбор е 100%. Често, поради 

закръглянията, той не е равен на 100. Уравняването става, като се вземе предвид втория 

знак след запетаята.     

Обичайно се работи с валидния процентен дял. В случай, че има голямо натрупване на missing, 

което се нуждае от специална интерпретация, се работи с процентното разпределение, 

включващо missing 

 Бележките под линия се дават в края на страницата 

ДР се изготвя в два екземпляра, като след защитата задължително в канцеларията на катедрата 

се депозира този, върху който е работил рецензентът.   

 

 

 

Рецензия 

 

В рецензията трябва да се дадат отговори за: 

 степента на присъствие в ДР на посочените основни елементи, съдържащи се в Изискванията 

за ДР. 

 съответствие между заявено и свършено от дипломанта. 



 какво и как е направено - с оглед на социологическата релевантност на свършеното. 

(в следствие на горните пунктове) наличие на доказана чрез текста на ДР социологическа 

компетентност на дипломанта (проявени аналитични умения, методологическа култура, 

изследователски сетива …). 

 

 

 

Отзив 

- преценка за положените усилия, трудностите и постиженията на дипломанта в процеса 

на осьществяване на дипломната работа.  

- преценка на споспбността му за самопстоятелна работа 

- преценка на способността на дипломанта да следва избраната изследователска стратегия, 

а сьщо и да рефлектира и коригира пьрвоначалните си хипотези и допускания.  

Накратко: отзивьт да сьдьржа информация за цялостния процес на работа (тьй като в 

рецензията се оценява готовия продукт), тьй като само научният рьководител може да 

даде компетентна оценка за хода и проблемите при разработване на дипломната работа.  

(Обем на отзива - най-много 1-2 стр.)  

 

 


