Минимални изисквания към бакалавърските тези

Тези изисквания са приети от Съвет на Центъра и са задължителни!

1. Темата трябва да бъде ясно формулирана. Темата подлежи на утвърждаване от Съвета на
департамента и трябва да разглежда конкретен проблем, свързан с превода на специализиран
текст или създаването на двуезични анотирани ресурси в помощ на превода..
2. Минималният обем на тезата е от 50 стандартни машинописни страници (минимум 90000
знака). Текстът трябва да е разпечатан с шрифт Times New Roman, размер 12 pt и междуредие
1.5 реда. Максималният размер не трябва да надвишава 70 стандартни машинописни страници
(минимум 125 000 знака). Текстове с обем различен от посочения (50-70 стр.) не се допускат до
защита.
3. Текстът задължително е структуриран с увод, глави от изложението и заключение.
Задължително се включва и Съдържание по страници. Заглавната страница на текста трябва да
отговаря на приложения шаблон.
4. В Увода на текста е необходимо да бъдат включени: основания за важност и актуалност на
темата, цел, предмет, обект и метод на изследването, изследователски задачи, (ако се налага хипотези), типове източници, които ще бъдат използвани.
5. Отделните глави на текста се оформят с вътрешни подзаглавия и параграфи, които се
посочват и в Съдържанието. В Заключението трябва да бъдат описани изводите от изследването,
както и приносите.
6. Текстът съдържа списък на използваната литература, който не може да съдържа по-малко от
20 самостоятелни заглавия. Използваните текстове от интернет се цитират с автора и заглавието,
с датата на използване от сайта, а не само адреса на сайта. В библиографията се спазва азбучен
ред на източниците, като се посочват първо източниците на кирилица, след това източниците на
латиница и след тях източниците от Интернет.
7. Дипломната теза трябва да спазва задължително правилата на добросъвестно цитиране
(под линия или в края на работата). Не се приемат текстове без посочване на цитиранията. При
цитиранията (за книги и статии) е необходимо да бъде указан авторът, произведението,
издателят, мястото и годината на издаване. За източници от Интернет се цитират авторът и
заглавието на съответния текст, пълният електронен адрес, на който може да бъде намерен
текстът, както и датата, на която е публикуван / използван.
8. Дипломната разработка трябва да е написана грамотно както стилово, така и граматически.
Дипломантът е отговорен за всички правописни, технически и други грешки, допуснати при
набора на текста.
9. Приложенията (таблици, графики, списъци, документи) са извън изискванията за
минималния минимум от 50 стандартни машинописни страници на бакалавърска теза.
10. Не се допускат текстове, които нямат приложена декларация за оригиналност, подписана
от научния ръководител и дипломанта.
Готовата бакалавърска теза се предава на Директора на съответната програма както следва: 1
хартиено копие, подвързано с твърди корици; едно копие на електронен носител (CD, DVD).
Декларацията за оригиналност съгласно образеца, подписана от дипломанта и от научния
ръководител, се подвързва в тялото на тезата веднага след заглавната страница.

