КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА И МАГИСТЪРСКА
ТЕЗА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ И
„ЕВРОПЕИСТИКА“
Дипломната работа и магистърската теза представляват заключителната част от
обучението на студентите съответно в бакалавърска и магистърска степен. До
написване и защита на дипломна работа се допускат студенти бакалаври, които имат
общ успех не по-нисък от Отличен (5.50) до VІ семестър включително, а за магистрите
тезата е задължителен елемент, с който приключва обучението.
Формулирането на темата трябва да бъде ясно и конкретно, така че да насочва
вниманието към същността на изследвания проблем.
След избор на тема и научен ръководител дипломната работа, съответно магистърската
теза, следва да отговарят на следните структурни изисквания:
Титулна страница – по образец. Тя съдържа: името нa университета, факултет, катедра,
текста „Дипломна работа”, тема (заглавие), името на дипломанта и факултетен номер,
научен ръководител, място и година нa защита.
Заглавната страница има следния общ вид:
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Правно-исторически факултет
Катедра „Международно право и международни отношения”
ЗАГЛАВИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
(Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър” или „магистър”)

Дипломант: ...
Фак. №:

Научен ръководител: ...

Благоевград, 201... г.
Съдържанието включва: съдържание, увод, основна част, оформена в глави
(обозначени с римски цифри) според темата, а точките и подточките се обозначават с
арабски цифри (напр. 1. ..., 1.1. ..., 2. ..., 2.1. ..., 3. ..., 3.1. ...); заключение;
библиография; приложения.
В съдържанието на дипломната работа всяка от посочените по-горе части трябва да
съответства на страницата, на която се намира в самата дипломна работа.
Обемът на дипломната работа (без приложенията) е най-малко 60 страници за ОКС
„Бакалавър” и 70 страници за ОКС „Магистър” стандартен компютърен набор (вж.
изискванията към форматирането).
В Увода (до 4 страници) следва да се посочат: мотивираният тематичен избор, доказан
чрез добрата библиографска осведоменост и въвеждането на нови източници, извори и
материали; постановката (какво предизвиква внимание към тази тема) и актуалността
на проблема; формулират се обектът и предметът на изследването; защитаваната теза;
целта и задачите, които си поставя дипломантът при разрешаването на избрания
1

проблем. В края на увода се описват използваните методи в изследването.
Обектът на дипломната работа може да бъде политика, сфера, отрасъл и т.н.
Предметът на дипломната работа е тясно свързан с обекта и отразява негови
качествени характеристики, съдържателни аспекти на проблематиката, която се
разглежда, и др.
Тезата е твърдение, засягащо възможностите за разрешаване на проблема. Накратко се
формулира това, което се защитава.
Целта е конкретният резултат, който трябва да се постигне с разработването на
дипломната работа.
Задачите са последователността, конкретните стъпки към постигане на целта. Те са
перифраза на заглавията на главите.
Основната част (изложението) на дипломната работа съдържа 2 или 3 глави. Всяка
глава следва да завършва с изводи – обобщаваща част от основните акценти в
параграфите на главата. Последното изречение е с ориентир към съдържанието на
следващата глава.
В заключението се съдържат аргументирани изводи, авторска оценка на изследваните
процеси и явления. Включат се прогнози и алтернативи за развитието на изследвания
проблем. Заключението е ясен отговор на поставените цели и задачи, посочени в увода.
Библиография: първи раздел – източници; втори раздел – литература. Подреждат се
по азбучен ред първо на кирилица, а след това на латиница. Източниците са документи
и статистични данни. Литературата са монографии и статии на книжно тяло или в
интернет. Не се допуска включване в библиографията на интернет адреси. Цитират се
авторът и названието на използвания в текста материал и след това се посочва линкът.
В част Приложения всички таблици и фигури започват нa нова страница и се
номерират последователно: Таблица 1, 2, 3 ...; Фигура 1, 2, 3... . Диаграми, графики,
схеми, карти, илюстрации се озаглавяват като фигури. Под тях се цитира източникът на
информация „Източник:...”.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМАТИРАНЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Дипломната работа се представя в 2 екземпляра в учебен отдел, подвързана и
разпечатана във формат А4 при следните изисквания:
Margins: top, bottom, left, right: 1"
Заглавие на главите: Times New Roman 12, bold, ГЛАВНИ БУКВИ, подравняване вляво
(не център)
Текст: Times New Roman 12, justified, first line indent 0,5, line spacing 1,5, spacing 0 pt,
indentation 0"
Бележки под линия: номериране с арабски цифри, Times New Roman 10, justified, line
spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"
Библиография: в края на материала, Times New Roman 12, justified, first line indent 0,5,
line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"-APA style
Интервал (шпация) се оставя след препинателните знаци точка, въпросителна,
удивителна, многоточие, запетая, точка и запетая, двоеточие. Да се обърне специално
внимание между думите да няма по повече от 1 интервал (шпация).
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Номерирането на страниците на дипломната работа започва след титулната страница
като номера се поставя в центъра.
При цитиране под линия задължително се посочват: автор, заглавие, сведения за
изданието (списание, вестник, документален сборник или сборник от статии и студии),
поредни единици, място и година на издаване. Между всички елементи при цитиране,
между мястото на издаване и издателството, както и преди годината на издаване се
поставя запетая. Знакът две наклонени черти „//” се употребява, за да покаже, че се
цитира част от документ, статия от списание или сборник. Номерирането на цитатите
става с арабски цифри (1, 2, 3 ...) последователно за цялото изложение.
Напр. Цитиране на книги, монографии, студии, учебници:
НСИ, Статистически годишник 2007, София, 2008.
Saint-Prot, Charles, La politique arabe de la France, Observatoire d’études géopolitiques,
7/2007.
Цитиране на статии от списания и вестници, произведения от годишници, сборници с
доклади и т.н.:
Ангарев, П., Георгиев, О., Милиарди на гости. // Капитал, 2009, бр. 41.
<http://capital.bg/show.php?storyid=800714>.
Ако се цитира източник на чужд език, в текста сведенията се представят на български, а
под линия – на езика на оригинала.
При повторно цитиране на едно и също произведение се пише името на автора и „Цит.
съч.”, на лат. „Op. cit.” и съответната страница. Пример: В текста вече е цитиран
следният източник:
1. Каракашева, Л., Международен маркетинг, София, 2007, с. 52-55.
Ако в последствие отново се използва същият източник, цитирането под линия има
следния вид:
Каракашева, Л., Цит. съч., с. 166.
Ако едно и също произведение се цитира няколко пъти подред, при повторното
цитиране се пише „Пак там.”, на лат. „Ibid.”:
Каракашева, Л., Пак там, с. 167.
или
Пак там, с. 167.
Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише
„Цит. по:”
Индексът (поредният номер на бележката) се поставя до пасажа, за който се отнася.
Пише се винаги пред знаците точка, запетая, точка и запетая, двоеточие, тире. Индексът
се пише непосредствено след препинателните знаци въпросителна, удивителна,
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кавички:
Напр.: Според индекса „Политики за интеграция на мигранти”18, ...
При цитирането на оригинални документални извори се използват общоприетите
съкращения на съответните архивохранилища с посочване на необходимите искови
данни: ф./фонд/ оп./опис/ а. е./архивна единица/ л./лист/
Молба за дипломна работа с посочване на темата и научния ръководител се депозира в
учебен отдел най-късно до 3 месеца преди защитата.
Дипломната работа в готов вид и в съответствие с изискванията се предава най-късно 2
седмици преди деня на защитата на секретаря на катедрата.
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Най-важният момент от подготовката за защита на дипломната работа е изготвянето на
експозе. Дипломантът следва да запознае Държавната изпитна комисия (ДИК) с
основните моменти от разработката си в рамките на 8-10 минути. В експозето
присъстват целта на изследването, структурата, поставените задачи, основните изводи
от главите и заключението.
Рецензията се депозира най-късно 1 ден преди защитата, за да може дипломантът да се
запознае с нея и да подготви своите отговори. Също така трябва да има готовност да
отговаря на въпроси както от членовете на ДИК, така и на присъстващите на неговата
защита.
Решението на комисията се обявява в същия ден публично след оформяне на изпитните
протоколи.

Изискванията са приети на Катедрен съвет на катедра „Международно право и
международни отношения” (Протокол № 6 от 12. 03. 2013 г.)
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