Пред да се достават тезите,студентите претходно треба да го достават индексот во
Студентски прашања за да се провери досието со пријавите.(најдоцна една недела пред
да ги доставите тезите)

Тезите(пријавата за магистерскиот труд) се поднесуваат во 2 примероци и електронска
верзија од едно CD во Pdf .
Уплата од 300евра по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.
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Дата.

2019 година

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Сл.весник на
Р.Македонија бр.82/18), a на предлог на Советот за втор циклус студии, Наставно –
научниот совет на седницата одржана на ден 31.1.2019 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за начинот на пријавување на тема и тези за магистерски труд
Со оваа одлука се уредува начинот на пријавување на тема и тези за изработка на
магистерски труд на УКИМ, Економски факултет – Скопје.
Постапката за пријавување на тема и тези за изработка на магистерски труд се
уредува на следниот начин:
Пред да се достават тезите, студентите претходно треба да го достават индексот кај
Референтот за втор циклус за да се провери досието со пријавите (најдоцна една недела
пред да се поднесат тезите). Предуслов е положување на предвидените испити.
Кандидатот може да пријави магистерска тема од областа која се изучува на соодветната
студиска програма. Исто така, кандидатот може да избере потенцијален ментор од
акредитираните ментори од соодветната студиска програма.
Кандидатот поднесува пријава за изработка на магистерскиот труд до
Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет-Скопје, преку Советот за втор циклус
студии и преку Колегиумот на студиската програма на втор циклус студии на која е
запишан најдоцна 10 дена пред одржување на седница на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет-Скопје. Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Скопје
вообичаено одржува седница еднаш месечно и тоа последниот петок во месецот.
Пријавите пристигнати после овој рок, нема ad hoc да се ставаат на седница на
Колегиумот на студиската програма на втор циклус студии на која е запишан кандидатот,
туку ќе се разгледуваат на наредната седница.
Пријавата за магистерскиот труд (тезите) се доставува до Архивата на Економски
факултет Скопје во 4 примероци (неукоричени и испринтани двострано) сите потпишани
на насловната страна од потенцијалниот ментор и од кандидатот. Исто така, пријавата се
доставува и во електронска верзија на 3 CDа во Pdf.

Пријавата на тези за магистерски труд содржи:
• Молба од кандидатот со наслов на темата (една страница),
• Предлог тези на магистерскиот труд (2 - 3 страници)
• Образложение на научната и стручната оправданост на темата (2-3 странци),
• План за презентирање на материјата (2-3 страници) и
• Преглед на литературата (3-4 страници).
Во продолжение следат подетални упатства за секој од горенаведените 5 делови.

Пријава од кандидатот со наслов на темата
Насловот на темата на магистерскиот труд во пријавата на кандидатот задолжително се
пишува на македонски и англиски јазик. Во прилог на оваа одлука е прикачен образец на
молба кој треба да се искористи при поднесувањето.
1. Предлог тези на магистерскиот труд
Структурата на тезите за изработка на магистерски труд опфаќа:
ВОВЕД
1. Актуелност на проблематиката (Образложение на научната и стручната оправданост на
темата)
2. Предмет и цел на истражувањето
3. Методологија на истражувањето
4. План на презентирање на материјата (план за работа)
ГЛАВЕН ТЕКСТ
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
ЗАКЛУЧНИ РАЗГЛЕДУВАЊА
КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
Главниот текст распореден по глави препорачливо е да е составен од делови кои се
однесуваат на:
• досегашни истражувања блиски до одбраната тема
• трендови и состојби поврзани со темата
• презентирање на методот на истражување или поставување на моделот на
истражување
• поставување на хипотези
• презентирање и толкување на резултатите
• препораки
Нумерирајте ги насловите како точки, а поднасловите како потточки, се до трето ниво на
расчленување. Поодделните делови се прикажани како глави. Секоја глава е составена од
точки, а точките од потточки. На пример, трудот е составен од глави – I, II, III, IV. Секоја

поодделна глава содржи точки (1,2,3 итн), а секоја точка содржи потточки се до трето
ниво на расчленување, при што точка еден се расчленува на потточки 1.1, 1.2, 1.3 итн, а
третото ниво на расчленување подразбира дека секоја потточка по потреба може
дополнително да се поддели на потточки кои би биле нумерирани како 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
итн. Ваквата поделба се однесува исклучиво на главниот дел на трудот, а не и на Воведот,
Заклучокот, Референците итн.
2. Образложение стручната и научната оправданост на темата
Актуелност на проблематиката на истражувањето. Препорачливо е да се започне со
изјава која ќе го заинтригира и мотивира читателот да продолжи да чита. Тоа би можело
да биде некој важен и актуелен научен проблем што вашиот труд го потенцира или
решава. Потребно е да се дадат неопходните информации кои ќе претставуваат појдовна
основа на читателот за да разбере која е важноста и суштината на прашањето кое се
анализира. Неопходно е да располагате со соодветни сознанија за претходните
истражувања на кои се надоврзувате. Потребни се доволно референци за да се разбере
контекстот и значењето на предметната проблематика.
Предмет и цел на истражувањето. Потребно е да се прецизира кој е предметот на
истражување. Во воведот треба да се нагласи зошто ќе биде спроведено истражувањето
или која е целта на трудот.
Методологија на истражувањето. Во овој дел треба да се дадат податоци за базата на
податоци која ќе се користи при истражувањето и ќе се даде објаснување кои методи и на
кој начин ќе се користат со цел да се спроведе истражувањето.
3. План за презентирање на материјалот
Во овој дел накусо се објаснува структурата на трудот и основните насоки по кои ќе биде
поставена материјата. Притоа за секое поодделно поглавје од предлог тезите се дава кусо
објаснување кои прашања ќе ги разработува.
4. Литература
Литературата е листа на важни наслови кои помогнале попродлабочено да се запознаете
со суштината на темата, да ја подготвите темата и тезите на магистерскиот труд.
Наведената литература не мора да биде употребена подоцна при изготвувањето на трудот
и не мора да се спомнува во референците. При пријавувањето на темата и тезите за
магистерски труд, потребно е во списокот на литература да се наведат најмалку 60
наслови на книги и списанија од домашни и странски автори, објавени по 2000-та година,
со исклучок на одредени капитални дела објавени пред 2000-та година. Литературата
треба да биде наведена според азбучен редослед. Најпрво се наведуваат референците за
книги, статии и други публикации, а посебна листа се составува за користени извори од
веб страница.
Во продолжение следат примери за прикажување на користената литература кај различни
видови публикации:
За книга
Презиме, Иницијали. (година), Наслов на книга, Издавач, место на издавање.
✓ Пример: Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.

За глава од книга или дело од збрика на трудови
Презиме, Иницијали. (година), "Наслов на главата", во презиме на уредникот, Иницијали,
Име на книгата, Издавач, место на издавање, страници.
✓ Пример: Calabrese, F.A. (2005), "The early pathways: theory to practice – a continuum",
in Stankosky, M. (Ed.), Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier,
New York, NY, pp. 15-20.
За научни списанија
Презиме, Иницијали (година), "Наслов на статијата", Име на научното списание, волумен,
број, страници.
✓ Пример: Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), "Loyalty trends for the twenty-first
century", Journal of Consumer Marketing, Vol. 22, No. 2, pp. 72-80.
За зборници од конференции
Презиме, Иницијали (година на публикацијата), "Научен труд", во Презиме, Иницијали
(Ед..), Наслов на зборникот кој најчесто содржи место и датум, Издавач, Место на
издавање, страници
✓ Пример: Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007), "Connecting
destinations with an ontology-based e-tourism planner", in Information and
communication technologies in tourism 2007 proceedings of the international conference
in Ljubljana, Slovenia, 2007, SpringerVerlag, Vienna, pp. 12-32.
За работни документи
Презиме, Иницијали (година), "Наслов на документот", работен документ [број ако е
достапен], Институција или организација, Место на институцијата, датум.
✓ Пример: Moizer, P. (2003), "How published academic research can inform policy
decisions: the case of mandatory rotation of audit appointments", working paper, Leeds
University Business School, University of Leeds, Leeds, 28 March.
EU документи
Потребните елементи за референци се: името на институцијата од каде потекнува
документот (нпр.Комисија), формата ( нпр. Директива или Одлука), година/број на
правниот акт/Иницијали од институцијата по кој следува датум кога е донесена, потоа
насловот, и сето тоа во италик.
✓ Council Directive 2001/29 /EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects
of copyright and related rights in the information society.
✓ Commission Decision 93/42/EEC of 21 December 1992 concerning additional guarantees
relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Denmark.
✓ Council Regulation (EEC) 1612/68[5] of 15 October 1968 on freedom of movement for
workers within the Community.
За статии во весници (со автор)
Презиме, Иницијали (година), "Наслов на статија", Весник, датум, страници.
✓ Пример: Smith, A. (2008), "Money for old rope", Daily News, 21 January, pp. 1, 3-4.
За статии во весници (без автор)
Весник (година), "Наслов на статија", датум, страници.
✓ Пример: Daily News (2008), "Small change", 2 February, p. 7.
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.
Оваа одлука може да ја менува Наставно – научниот совет

Оваа одлука да се достави до: Претседател на Совет за втор циклус студии,
продекан за настава, архива и досие на седницата.
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Телефон:
Го молам Наставно – научниот совет на Економски факултет во Скопје, да ги
разгледа и прифати предлог тезите за изработка на магистерскиот труд на тема:
„Наслов на македонски јазик“
Со англиски превод:
„Наслов на англиски јазик“
На втор циклус на студии на студиската програма
се
запишав во учебната
година. Испитите ги положив заклучно со
сесија во
година.
За темата и тезите се консултирав со
, при што Ве молам
да ми биде назначен како ментор при подготовка и одбрана на
магистерскиот труд.

1.
2.

3.
4.

Во прилог на молбата поднесувам:
Предлог тези за магистерски труд
Образложение стручната и научната оправданост на темата
•
Актуелност на проблематиката на истражувањето
•
Предмет и цел на истражувањето
•
Методологија на истражувањето
План за презентирање на материјалот
Литература

Ментор:

Скопје, месец, година
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