
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 
 

Темата на дипломната работа задължително се съгласува с научен ръководител. 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 
текста.  

Студентът предава 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: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
Долуподписаният: ………. (име, презиме и фамилия), фак. № ………., специалност Психология, 
магистърска програма по ……………….. 

декларирам, че: 
 
1. представеният текст е мое дело и е основан на мои проучвания/изследвания;  
2. в дипломната работа не са използвани пряко или косвено чужди текстове или ако са 
използвани части от чужди трудове, те са обозначени и цитирани, и никоя част от дипломната 
ми работа не е в нарушение на авторските права на институция или отделен автор;  
3. никоя част от дипломната ми работа не е била представяна в този вид в същата или в друга 
институция за висше образование или академия за присъждане на образователна или научна 
степен.  
 
За невярно съдържание подлежа на санкции съгласно Правилника за устройството и 
дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, чл. 137.  
 
Дата:            Декларатор: ……………………………………. 
                (подпис) 
 

 
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.) в секретариата на водещата катедра. Те са необходими за 
поддържане на Картотека на дипломиралите се студенти от дадената специалност. 

 
  



ТИТУЛНА СТРАНИЦА 

 
 



НА НОВА СТРАНИЦА СЛЕД ТИТУЛНАТА 
 

Библиографско описание на дипломната работа: 

 
 

……………. (фамилия и име на автора на дипломната работа). …………………… (тема на 
дипломната работа). …………………… (научен ръководител: академична длъжност и звание, 
име и фамилия), София, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, …………. (година 
на защита), специалност Психология.  
 
Брой страници: ……….. 
Брой цитирани и използвани източници: ……………. 
Брой приложения, графики, илюстрации и др.: ………………… 

 


