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НАСОКИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС 

„БАКАЛАВЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 4.3. 

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ И 5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ 

  

I. ОБЕМ на Дипломната работа - препоръчителен общ обем 40 – 65 страници.  

II. СЪДЪРЖАНИЕ на Дипломната работа - трябва да съдържа следните основни 

раздели: 

 1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА - по образец, с подпис на научен ръководител. 

 2. СЪДЪРЖАНИЕ. 

 3. УВОД – до една отделна страница. 

 4. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР  

  - препоръчителен обем 30-40% от обема на дипломната работа (без 

Литература и Приложения); 

  - съдържание - трябва да включва разширен преглед на наличната 

литература по темата на Дипломната работа в светлината на различни области на 

биологичните науки/биотехнологиите. 

 5. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ – една отделна страница. 

 6. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

  - обем - до 20% от обема на дипломната работа (без Литература и 

Приложения); 

  - съдържание - описание на конкретната методология, използвана в 

изследователските задачи. 

 7. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ/ДИСКУСИЯ - допустимо е разделянето 

на раздел Резултати и обсъждане/дискусия в два отделни раздела. 

- обем на Резултати и дискусия/обсъждане - препоръчителен обем 40% от 

обема на дипломната работа (без Литература); 

 - съдържание на Резултати – представяне на резултатите от  изпълнението 

на поставените задачи като текст, онагледен със съответните Таблици и Фигури 

(графики, снимки, схеми и др.);  

 - съдържание на Дискусия/обсъждане - накратко да се анализират и 

обсъдят получените резултати и да се съпоставят с информация, публикувана в 

научната литература; 

 - Таблици и Фигури - позиционирани в непосредствена близост до текста, с 

който са свързани. Фигурите и таблиците се номерират последователно според реда на 

поява в текста, без прекъсване от предходните раздели. В случай на необходимост част 

от фигурите, както и необработени сурови данни могат да бъдат поместени в 

Приложение. Могат да бъдат описани в отделни списъци със страниците, на които се 

намират, в началото на Дипломната работа след Съдържанието.   
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 8. ИЗВОДИ. 

 9. ЛИТЕРАТУРА 

  - обем и съдържание - броят на цитирани източници - в зависимост от 

разработваната тема. Препоръчително е да се наблегне на актуални източници. Допуска 

се цитиране на учебна литература – учебници, помагала и др.; 

  - формат за цитиране – цитирането трябва да е еднотипно за всички 

цитирания. Всички цитирани източници в текста трябва да присъстват в списъка с 

литературата и обратно. 

 10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО – по образец, подписана от 

дипломанта и научния ръководител. Подвързва се заедно с цялото съдържание на 

Дипломната работа като последна страница. 

 11. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ на Дипломната работа: 

  - благодарности - препоръчителни, при финансиране от проекти – 

посочване и благодарности към финансиращия проект – на отделна страница след 

Заглавната страница. 

  - използвани съкращения – изнесени на отделна страница в началото на 

Дипломната работа след Съдържанието; при липса на отделен списък на използваните 

съкращения, при първо споменаване в текста се посочват; 

  - документи от проверката на Дипломната работа съгласно 

Процедурата за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата 

за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на 

плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски” - документите задължително се прилагат 

към Дипломната работа без да е необходимо се подвързват. 

   

III. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА: 

✓ шрифт – Times New Roman;  

✓ размер - 12 точки (pt); 

✓ двустранно подравнен текст (Justified); 

✓ разредка 1,5 (Line spacing); 

✓ размер на страницата - А4 с полета: горе, долу и дясно – 2 см, 

ляво – 2,5 см; 

✓ примерен стил на цитиране: 

- в текста - при един, двама или повече от двама съавтори съответно:  

... което е доказано и при други обекти (Ivanova, 2018; Ivanova and Todorov, 2019; 

Todorov et al., 2020); 

- в списъка с цитираната литература:  

Ivanova L., Todorov I., Marinov K. (2008) On the recommended criteria for bachelor degree 

thesis. Journal of Student Experiments. 5 (2) 368-374. 

(Фамилия Инициал, Фамилия Инициал, Фамилия Инициал (година) Заглавие. 

Списание. Том (брой) страница-страница.)  


