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УПАТСТВО ЗА ИЗГЛЕД И СОДРЖИНА  НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

 

1. ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

Докторскиот труд претставува оригинален научен труд, кој, според методологијата на 

изработка и степенот на научниот придонес, е соодветен за стекнување самостојност на студентот, 

во идната истражувачка работа.   

Докторскиот труд од областа на уметностите се состои од два дела:   

− теоретски дел (пишан научен труд);   

− јавна изведба (прикажување на уметничко дело или изложба, концертна или сценска изведба 

на солистичко дело, солистички концерт, самостојна изложба на уметнички дела, театарска 

претстава, филм или радио-телевизиска емисија и друго). 

Докторскиот труд се пишува на македонски јазик, англиски јазик или друг јазик, различен 

од македонскиот или англискиот јазик, со превод на македонски јазик (член 61 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус, академски студии 

– докторски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Докторскиот труд треба да е изработен во печатена форма, на хартија формат А4 (210х297 
mm) со маргини од 30 mm. Проредот на основниот текст треба да е со проред од 1,5 ред. Текстот на 

секоја страна треба да биде логично поделен во пасоси. 

Текстот се печати еднострано, а страните треба да бидат означени со бројка. Се бројат сите 

страни од Воведот, до крајот на дисертацијата. Означувањето на страните со бројка, се пишува во 

долниот десен агол од страната. 

Обликот на буквите (фонтот) со кој треба да биде напишан докторскиот труд треба да биде 

од видот на антиква (серифни фонтови како што се: Times New Roman, Garamond, Cambria, Minion, 
Book Antiqua, Free Serif, Linux Libertine и слично), освен корицата и насловната страна, за кои се 

користат од видот на гротеск (бисерни фонтови како што се: Arial, Helvetica, Gill Sans, Calibri, 

Myriad, Free sans, Linux Biolinum и слично). Големината на буквите за текстот на докторскиот труд 

треба да биде со големина од 12 типографски точки. 

Сите табели и слики треба да имаат соодветен наслов и да бидат означени со бројка. Бројката 

и насловот на табелата, секогаш се ставаат над табелата. Бројката и насловот на сликата, секогаш се 

ставаат под сликата. Ако илустрацијата не е изворно од авторот, задолжително се става изворот (ако 
илустрацијата е веќе објавена), т.е. авторот од кого е превземена (ако илустрацијата сеуште не е 

објавена). Изворот се става непосредно под илустрацијата. Ако илустрацијата е репродукција на 

уметничко дело, се пишува авторот (ако е познат), насловот, како и сите останати неопходни 

податоци, релевантни за одделни уметнички работи. 

Општо правило е дека во сите пишани трудови, секогаш треба разбирливо да бидат одвоени 

текстовите и податоците на други лица од текстот на авторот, неговите заклучоци, идеи, податоци 

и слично. Од други автори може да бидат превземени мали текстови, но тие текстови секогаш треба 
да се обележани со наводници, со точни податоци и објаснување за текстот и литературата од која 

е превземан текстот.  

Предадениот докторски труд треба да биде укоричен со тврд или броширан повез. 

Електронската верзија на докторскиот труд треба да биде идентична со печатената верзија 

и да биде предадена во формат за архивирање во дигиталниот репозиториум на Универзитетот „Св. 
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Кирил и Методиј“ во Скопје. Докторскиот труд студентот го поднесува во седум еднообразни 

примероци, во печатена и во електронска форма. 

2. ЕЛЕМЕНТИ НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

Докторскиот труд треба да ги содржи следните елементи: 

− Насловна страна на докторскиот труд; 

− Страна со информација за менторот, членовите на комисијата за одбрана на докторскиот 

труд и датумот за одбрана; 

− Изјава за благодарност (незадолжително); 
− Страната со податоци за докторскиот труд; 

− Содржина на докторскиот труд: 

− Преглед на достигнувањата во научноистражувачката област, поврзани со предметот на 

истражување; 

− Предмет на истражување; 

− Цели на истражувањето; 
− Образложение на работните хипотези и тези; 

− Нацрт на содржината; 

− Научни методи кои ќе се применат; 

− Очекуван научен придонес; 

− Примена на резултатите од истражувањето; 

− Список на литература и други извори; 

− Прилог на докторскиот труд е авторезимето кое се пишува на македонски јазик и на еден од 
светските јазици; 

− Други прилози (незадолжително); 

− Биографија на авторот; 

− Изјави: 

− Изјава за авторство,  

− Изјава за идентичност на печатената и електронската верзија на докторскиот труд,  
− Изјава за користење 

3. ИЗГЛЕД НА НАСЛОВНАТА СТРАНА 

Насловната страна на докторскиот труд го содржи следниот текст: 

− Име на универзитетот (големина на букви: 16 типографски точки) 

− Име на факултетот/институтот (големина на букви: 16 типографски точки) 
− Име и презиме на авторот (големина на букви: 16 типографски точки) 

− Тема на докторскиот труд (големина на букви: 22 типографски точки) 

− Докторски труд (научна област) (големина на букви: 16 типографски точки), 

− Место, година (големина на букви: 14 типографски точки) 

Овој текст се пишува на јазикот на кој е напишан докторскиот труд: 

Ако трудот е напишан на македонски јазик, после насловната страна на македонски јазик, 

следи насловна страна на англиски јазик. Ако трудот е напишан на англиски јазик, насловната 

страна се пишува на англиски јазик, а после насловната страна следи насловна страна на македонски 

јазик. Ако трудот е напишан на друг јазик, тогаш насловната страна се пишува на тој јазик, а после 

насловната страна следат насловни страни на македонски и на англиски јазик. 

Следат примери за изгледот на насловните страни на македонски јазик и на англиски јазик: 
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4. ИЗГЛЕД НА СТРАНАТА СО ПОДАТОЦИ ЗА МЕНТОРОТ, ЧЛЕНОВИТЕ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД И ДАТУМОТ НА 

ОДБРАНА 

Страната со податоци за менторот, членовите на комисијата за одбрана на докторскиот труд 

и датумот на одбрана го содржи следниот текст: 

− Ментор: титула, име и презиме, име на универзитетот и факултетот/институтот, 

− Членови на комисијата: титула, име и презиме, име на универзитетот и 
факултетот/институтот, 

− Дата на одбрана: ден, месец, година (доколку сеуште не е утврден датумот во моментот на  

укоричувањето, се додава дополнително) 

Овој текст се пишува со букви големина 12 типографски точки. 

5. ИЗГЛЕД НА СТРАНАТА СО ПОДАТОЦИ ЗА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

Страната со податоци за докторскиот труд ги содржи следните елементи, напишани на 

јазикот на кој е напишан трудот: 

− Наслов на докторскиот труд; 
− Содржина; 

− Клучни зборови; 

− Научна област; 

− Потесна научна област. 

Ако докторскиот труд е напишан на македонски јазик, после страната со податоци за 
докторскиот труд на македонски јазик, следуваат истите податоци на англиски јазик (Abstract; Key 

words; Scientific field; Scientific subfield). Ако трудот е напишан на англиски јазик, прво се 

наведуваат овие податоци на англиски јазик, а потоа следуваат страните со податоците на 

македонски јазик. Ако трудот е напишан на некој друг јазик, тогаш, страните со податоците за 
докторскиот труд се пишуваат на тој јазик, после кои следат истите податоци на македонски и на 

англиски јазик. 

Содржината на докторскиот труд (до 1800 букви/знаци со проред), треба да биде напишана 
на начин на кој читателот ќе ја разбере целта на трудот, методите на истражување, резултатите од 

истражувањето, значајните образложувања и заклучоците на авторот. 

Во клучните зборови треба да се наведат 10 најзначајни поими кои се обработуваат во 

трудот. 

Текстот на овие страни се пишува со букви со големина од 12 типографски точки. 

6. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

Литературата која е користена се подредува по азбучен ред (во согласност со јазикот на кој 
е пишувано) или по редоследот на појавување во текстот (во зависност од стилот на цитирање на 

литературата која се употребува во соодветната научна област). Се наведуваат сите трудови чии 

делови од текстот се експлицитно наведени, како и оние на кои авторот се повикува. Во описот на 
литературата не смее да бидат наведени трудови кои не се цитирани, ниту пак тие на кои во трудот 

не се упатува. 

Текстот се пишува со букви со големина од 12 типографски точки. 

7. ПРИЛОЗИ 
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Доколку при изработката на трудот се користат одредени прилози, (на пр. одредени анкети, 

обрасци и сл.), тие треба да бидат додадени на крајот на трудот. Може да бидат означени како: 

ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, или ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2.... и слично. 

8. ИЗГЛЕД НА БИОГРАФИЈАТА НА АВТОРОТ 

Биографијата треба да биде напишана во трето лице еднина, а нејзиниот обем, не треба да 

преминува 1800 букви/знаци со проред. 

Текстот се пишува со букви со големина од 12 типографски точки. 

9. ИЗЈАВИ 

Изјавите, пополнети и потпишани на посебен образец (Изјава за авторство, Изјава за 
идентичност на печатената и електронската верзија на докторскиот труд, Изјава за користење), како 

додаток, претставуваат составен дел на печатената и електронска верзија на трудот. 

Пополнетите и потпишани обрасците за изјава се ставаат на крајот, после биографијата на 

авторот. 

10. ИЗГЛЕД НА КОРИЦА 

Првата страна на корицата има иста содржина и изглед како и насловната страна на јазикот 

на кој е напишан докторскиот труд. 

11. ЕЛЕКТРОНСКА ВЕРЗИЈА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

Електронската верзија на докторскиот труд се предава во вид на фајл во PDF формат, чија 

содржина е идентична со печатената верзија на докторскиот труд. 

Во електронската верзија на трудот, задолжително треба да се приложени и изјавите (Изјава 
за авторство, Изјава за идентичност на печатената и електронската верзија на докторската 

дисертација и Изјава за користење). Во електронската верзија, не е потребен потпис на изјавите. 

Називот на фајлот се пишува на следниот начин: име и презиме на докторандот. 

 

 


