
Как се пише курсова работа? 

Курсовата работа има за цел студентите самостоя-
телно да разработят теми (проблеми и решения) в об-
ластта, в която се обучават, чрез научни методи, собс-
твени проучвания и критична оценка на литературата, 
въз основа на които да направят изводи и да изложат 
собствено мнение. 

Курсовата работа е базирана на анализ на литерату-
рата по проблематиката, който е отразен в библиогра-
фията. 

Конкретната тема на курсовата работа трябва да бъде 
обсъдена с научния ръководител или преподавателя 
по съответната дисциплина, заедно с когото се уточ-
нява и планът за разработване на курсовата работа. 

Курсовата работа трябва да включва следните 
структурни елементи: 

1. ТИТУЛНА СТРАНИЦА – тя трябва да съдържа: име
нa висшето училище, учебно-научен център, ка-
тедра, специалност, текста „Курсова работа“, тема
(заглавие), данни за студента (и подпис), данни за
научния ръководител (и подпис), място и година на
разработване.

2. СЪДЪРЖАНИЕ – включва заглавията на отделните
глави и параграфи, заключение, приложения, изпол-
звана литература; указание за съответните стра-
ници.

3. УВОД – в него се представя и формулира проблемът и
се очертават темата, предметът и обектът, целите и
структурата на работата, използваните методи и тех-
ники за научни изследвания (например интервюта,
пряко наблюдение, анализ на документи) и произхо-
дът на използваните материали. В увода се дава въз-
можност на студентите да направят своя собствена
аргументирана трактовка на проблема и темата, както
и на обхвата и ограниченията. Анализираните проб-
леми и ограничения на дисциплината са важна основа
на работата, тъй като работата се оценява от това
дали задачата е изпълнена по подходящ начин.



4. Изложение – то дава възможност да се оценят сте-
пента, до която отделните глави са логически об-
вързани, начинът, по който работата разкрива нуж-
ната дълбочина на дискусията и до каква степен
твърденията са верни. В частност по съдържанието
се съди за нивото на амбициозност на курсовата ра-
бота.

5. Заключение – то следва да представи основните
резултати (решените проблеми и направените пре-
поръки за подобрение). На второ място следва се из-
ложи очакваното бъдещо развитие и останалите не-
решени проблеми.

6. Списък на използваната литература – учебници,
учебни помагала, монографии, периодична литера-
тура, нормативни документи и др.

Публикациите (автор, година, заглавие, издателс-
тво), както и интернет адресите на основните източ-
ници, използвани при подготовката на курсовата ра-
бота, трябва да бъдат цитирани поне веднъж в тек-
ста на курсовата работа, като тези препратки трябва
да бъдат смислени – в подкрепа на изложението и в
съответствие със съдържанието на източника.

Подреждат се в следния ред:

• на кирилица;
• на латиница;
• интернет източници.

Цитиране 

За да се докаже способността на студента за самосто-
ятелно мислене и критичен анализ, както и за да се 
очертаят приносите на курсовата му работа, е необхо-
димо в текста използването на постигнатите резул-
тати на други автори да бъдат коректно цитирани. В 
курсовата работа, освен цитираната литература, се 
представя и използваната. 

ПРИЛОЖЕНИЕ (изтегли в .word формат)

https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2022/10/Coursework-example.docx


УЧЕБНО-НАУЧЕН ЦЕНТЪР 
„……………………………………………………….“ 

КАТЕДРА „…………………………………………………“ 

 СПЕЦИАЛНОСТ „…………………………………………………………..“ 

КУРСОВА РАБОТА 

на тема 

ТЕМА НА КУРСОВАТА РАБОТА 

Изготвил: 
………………………………….. 
(име и фамилия на студента – пояснението 
и реда се изтриват) 

Фак. №: ………………………………. 
(факултетен номер – пояснението и реда се изтриват) 

Научен ръководител: 
………………………………….. 
(академична длъжност, научна степен, име и 
фамилия на научния ръководител – пояснението 
и реда се изтриват)

Пловдив,…… 
(град, година – пояснението се изтрива)

Приложение  № 1 - Дипломна работа 
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