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ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

Всяка писмена работа, независимо дипломна, курсова или др., трябва да има увод, 

изложение и заключение. Специално за дипломните работи тези три части се отделят визуално 

по следния начин (предхождани от съдържание и последвани от списък с използваната 

литература): 

 

АНОТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСНИ ЕЗИК (по ок. ½ страница) 

СЪДЪРЖАНИЕ 

УВОД 

 Първа глава 

 Втора глава                                                                                                                   

 Трета глава                                            

 Четвърта глава (в някои случаи) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА – източниците, вкл. интернет сайтове, се подреждат по 

азбучен ред, на кирилица и на латиница поотделно, като се следват изискванията за оформление 

на Harvard Reference Style. 

ПРИЛОЖЕНИЯ (ако има) 

Уводът е особено важен, в него трябва да се посочи с няколко изречения какво 

твърдение дипломантът се стреми да докаже в работата, това е т. нар. „теза“.  

След това трябва да се посочат обект, цели и задачи на работата, както и методологията, 

която е избрана – напр. статистически анализ, качествен анализ и пр.  

Текстът трябва да бъде изряден от гледна точка на правопис и оформление. Стилът на 

писане трябва да  бъде академичен като се избягват: 

 Емоционални изрази  

 Оценъчни изрази, освен ако в текста не се доказва съответното твърдение 

 Разговорна реч („да се разнищи проблема“, „кризата свърши много зле“ и пр.) 

ИЗЛОЖЕНИЕ, най-често от 3 глави 

за целите на дипломните работи. Не 

се пише „ИЗЛОЖЕНИЕ“ преди 

Първа глава, това се подразбира. 
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 Публицистичен стил (обикновено се получава в резултат на използването на 

материали от пресата) 

 Поетични изрази  

 Цитиране на стихове и крилати фрази  

 Многоточия, възклицания, няколкократно повторение на въпросителни и 

удивителни 

 Използване на визуални материали като снимки и картини в текстовете  

 

Дипломните работи трябва да отговарят на следните основни изисквания за оформление: 

 Шрифт: 12, Times New Roman, 

 Междуредие: 1,5 

 Подравняване: Justified 

 Отстъп при нов абзац: 1,25 см 

 Разстояние между абзаците: няма 

 Бележки под линия се изписват с шрифт 11, Times New Roman, междуредие 

„Single” 

 Графиките и таблиците се оформят също според стандартните изисквания за 

това  

 

 

Обемът на дипломните работи трябва да бъде между 45-50 стр., вкл. графики и таблици в 

текста. 

След предаването на дипломната работа от дипломанта в дирекция „Учебна дейност“, тя 

се разпределя за рецензиране. Към момента критериите за предварителна оценка от 

рецензентите са следните: 

 

Критерии Тегла 

Поставени теза, обект, цели и задачи 0,2 

Ползвани разнообразни литературни източници 0,1 

Структуриране 0,2 

Ползване на актуални данни 0,1 

Наличие на практическа насоченост 0,1 

Наличие на авторско участие 0,3 
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Предварителната оценка се формира като средна претеглена от горепосочените 

критерии. Наличието на авторско участие е критерият с най-голяма тежест за оценката. Освен 

тази предварителна оценка, в рецензията си рецензентът ще посочи силни и слаби страни на 

работата и ще зададе на дипломанта няколко въпроса по темата на работата му. Рецензиите се 

предоставят на студентите няколко дни преди защитата на дипломните работи. 

При установяване на плагиатство студентът не се допуска до защита. Затова е 

много важно използването на източниците да става с коректно позоваване с бележки под 

линия в текста по модела на Harvard Reference Style. 


