
Прв приватен универзитет ФОН, Факултет за странски јазици 

 

Упатствo за изработка на дипломски работи 
 

Дипломската работа претставува завршна самостојна работа на студентот со која се заокружува 

првиот циклус на студии. Во изработката на оваа задача студентот треба да го искористи сето 

стекнато знаење од теоретските и практичните предавања. Дипломската работа е тест за 

способноста на студентот да го користи тоа знаење во решавањето на реални проблеми. Задачата 

задолжително се базира на анализа на самостојно собрани податоци, односно, истражување. 

 Од кои области може да се одбере тема? 

Студентите на ФСЈ може да изберат тема од област во согласност со насоката што ја следеле во 

текот на студирањето. 

- Наставна насока: граматика на англискиот јазик (морфологија, фонетика и фонологија, 

лексикологија, синтакса, семантика), англо-американска цивилизација и книжевност (можна е 

и споредба со македонски или друг јазик што бил застапен под Б), (интеркултурна) 

комуникација, усвојување на јазик, методика на наставата 

 

- Преведувачка насока: граматика на англискиот јазик (сите дисциплини), англо-американска 

култура/цивилизација и книжевност (можна е и споредба со македонски или друг јазик што бил 

застапен под Б), (интеркултурна) комуникација, преведување, толкување 

 

- Бизнис насока: деловен англиски јазик, англо-американска култура, (интеркултурна) деловна 

комуникација на англиски јазик (во сите наведени области можна е и споредба со македонски 

или друг јазик што бил застапен под Б), деловен превод; теми од менаџмент, економија, 

економско- правни теми 

 

 Кога и како може да се пријави тема за дипломска работа? 

Студентот избира област и во согласност со тоа разговара со соодветниот професор кој го бира 

за ментор за поконкретно определување на темата. Темата може да ја пријави најрано на почетокот 

на осмиот семестар, но откако ќе ги положи сите испити од трета година на соодветната студиска 

програма, а најдоцан 60 дена по положувањето на последниот испит.  

 

 Рок за одбрана 

Дипломската работа може да се брани по истекот на најмалку три месеци од денот на 

пријавување на темата и одобрувањето на тезите од страна на менторот. 

За подетални податоци за рокови и процедура за пријавување, прифаќање, предавање и одбрана на 

дипломска работа види „Правилник за прв и втор циклус на студии“ (преземи документ) – особено 

член 34 - 38.  

 

 На кој јазик се пишува и се брани дипломската работа? 

Дипломската работа може да се пишува на англиски или на македонски јазик, во зависност од темата 

и мислењето на менторот. Дипломската работа напишана на англиски треба да се брани на англиски 

http://fon.edu.mk/files/pravilnik-prv-vtor-ciklus-studii.doc
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јазик. Ако е напишана задачата на англиски јазик, резимето треба да биде и на англиски и на 

македонски. 

 

 Големина и формат на дипломската работа 

Дипломската работа треба да содржи најмалку 4000 најмногу 7000 збора (приближно 10-20 страни) 

текст без содржина, користена литература и анекси (табели, шеми и други прилози не треба да бидат 

повеќе од ¼ на трудот).  

- Треба да биде отчукана на формат А4 со маргини 2,5 см (1 инч) со ½ проред 

- Големина на буквите 12  Times New Roman (или некој соодветен фонт) 

- Насловната страна треба да биде издвоена и според моделот во Прилог 1 

- Поднасловите треба да бидат издвоени во формат според примерот во Прилог 2 

 

 Што треба да содржи? 

Дипломската работа треба да биде напишана со јасен, концизен, едноставен стил и на граматички и 

правописно коректен јазик. Треба да ги содржи најмалку следните компоненти: 
 

Резиме и клучни зборови (посебна страна) 

Содржина (почнува на нова страна) 

ВОВЕД (Вовед во проблемот – предмет, цели, задачи, структура) 

Целта на воведот е запознавање на читателите со тематиката. Во воведот се дефинира предметот на 
истражување, се определува целта, се поставуваат хипотезите (основни и помошни), се наведуваат 
методите на истражување и се укажува на теоретското или на практичното значење на трудот.  

 

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА  

претходни истражувања од областа 

теориски пристап  

хипотези 

Се изложуваат досегашните резултати во истражувања на конкретната или сродни теми, се 
објаснуваат основните поими кои ќе се користат во трудот и се поставуваат главните хипотези 
(претпоствки) кои со истражувањето треба да се проверат.  
 

 

ИСТРАЖУВАЧКИ ДЕЛ 

Методологија  на истражувањето 

Приказ на резултатите  

Анализа на податоци/резултати и коментар 

Се изложуваат факти, резултати од сопствените истражувања на кандидатот или туѓи истражувања, 
во функција на докажување на поставените хипотези. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ 

Во овој дел се изнесуваат резултатите и најважните констатации до кои се дошло при обработка на 
темата. Во заклучокот се сумираат одговорите на прашањата дефинирани во воведот и се потврдува 
или побива првично поставената хипотеза. Во заклучоците не треба да се разгледуваат теми и 
прашања кои не биле спомнати претходно. 

 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА (тука се набројуваат само цитирани автори) 
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 Наведување библиографски единици и цитирање 

Дипломската работа треба да има научен карактер и затоа треба ставовите и аргументите да 

се поткрепуваат со постоечка литература во областа. Важечки извори се печатени и електронски 

книги и статии со јасно посочен автор, издавач и година на издавање. Електронските веб страни, 

блогови и сл. не се сериозни научни извори и не се прифаќаат како авторитети на кои можете да се 

повикате. 

Користената литература треба да биде соодветно цитирана, без разлика дали се работи за 

директно преземање на текст, примери, табели и сл. или парафразирање. По правило, 

библиографските единици во делот „Користена литература“ се наведуваат според некој постоечки 

стандард и во истиот стандард да се посочуваат цитираните извори во текстот. Во дипломската 

работа треба да се користи американскиот АПА формат според кој се направени примерите во 

Прилогот 3 (види   Examples of APA Citation Style http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/apa.htm; 

APA Citations http://explorable.com/apa-citations.html ) 

 Преземање текст, примери и идеи од некаде без да се наведе изворот се смета за плагијат, 

што претставува сериозно кривично дело. Студентите треба да бидат свесни за последиците од 

таквиот чин, поврзани директно со нивниот успех со дипломската работа и завршувањето на 

студиите, но и за подолгорочните последици врз нивната идна кариера, доколку тоа се открие 

подоцна.  

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=apa%20citation%20standard&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Femployees.csbsju.edu%2Fproske%2Fnursing%2Fapa.htm&ei=CFmvUNiRPITWsgacr4C4Bg&usg=AFQjCNF4CnGh0Rp62uobXH5EaYyadgFtZw
http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/apa.htm
http://explorable.com/apa-citations.html


4 

 

 Прилог 1 – Насловна страна 

 
Прв приватен универзитет ФОН  

Факултет за странски јазици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломска работа по предметот  
граматика на англискиот јазик 

 

 

 
 

Тема: 
 

Present Perfect Tense and its 
Equivalents in Macedonian 
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Прилог 2 – Формат на организација на поднаслови 

 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/16/ 

Headings 

APA Style uses a unique headings system to separate and classify paper sections. There are 5 

heading levels in APA. The 6th edition of the APA manual revises and simplifies previous 

heading guidelines. Regardless of the number of levels, always use the headings in order, 
beginning with level 1. The format of each level is illustrated below: 

APA Headings 

Level  Format 

1 Centered, Boldface, Uppercase and Lowercase Headings 

2 Left-aligned, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading 

3 
Indented, boldface, lowercase heading with a period. Begin body text after the 

period.  

4 
Indented, boldface, italicized, lowercase heading with a period. Begin body text 

after the period.  

5 Indented, italicized, lowercase heading with a period. Begin body text after the period.  

Thus, if the article has four sections, some of which have subsection and some of which don’t, 

use headings depending on the level of subordination. Section headings receive level one 

format. Subsections receive level two format. Subsections of subsections receive level three 
format. For example: 

Method (Level 1) 

Site of Study (Level 2) 

Participant Population (Level 2) 

Teachers. (Level 3) 

Students. (Level 3) 

Results (Level 1) 

Spatial Ability (Level 2) 

Test one. (Level 3) 

Teachers with experience. (Level 4) 

Teachers in training. (Level 4) 

Test two. (Level 3) 

Kinesthetic Ability (Level 2) 

  

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/16/
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Прилог 3 – Наведување библиографски единици и цитирање 

Детални информации на http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa  

 

Books 

Leech, Goeffrey N. (1989). Meaning and the English Verb. London: Longman Group Limited. 

Thomson A.J. & A.V. Martinet (1986). A Practical English Grammar, fourth edition. Oxford: 

Oxford University Press. 

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. & Finegan, E. (1999). Longman Grammar of 

Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Chapters in books 

Stepahny, U. (1995). Function and Form of Modality in First and Second Language Acquisition. In 

Anna Giacaloneamat/Grazia Crocco Galeas (Eds.) From Pragmatics to Syntax: modality in 

second language acquisition (pp. 105-120). Tübingen: Narr. 

Aijmer, K. (2002). Modality in advanced Swedish learners' written interlanguage. In S. Granger, J. 

Hung & S. Petch-Tyson (Eds.), Computer learner corpora, second language acquisition and 

foreign language teaching (pp. 55-76). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 

 

Articles in journals and magazines 

Hinkel, Eli (1995). The Use of Modal Verbs as a Reflection of Cultural Values. TESOL Quarterly 

Vol. 29, No. 2, 325-343. 

McDouall, A. (2012). A Corpus Based Investigation into the Use of English Modal Auxiliaries by 

Adult Korean L2-learners. KLING Vol. 6, 33-44. 

Dissertation, accessed online 

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities 

(Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 

327681) 

 

Encyclopedia set or dictionary  

Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd ed., 

Vols. 1-29). New York, NY: Grove. 

Professional Web site 

National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008, from 

http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html 

http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa
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Data set from a database 

Bloomberg L.P. (2008). Return on capital for Hewitt Packard 12/31/90 to 09/30/08. Retrieved Dec. 

3, 2008, from Bloomberg database. 

Central Statistics Office of the Republic of Botswana. (2008). Gross domestic product per capita 

06/01/1994 to 06/01/2008 [statistics]. Available from CEIC Data database. 

 


