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Целта на пва упатствп е да им ппмпгне на студентите пд
втприпт циклус студии на Институтпт за математика при Прирпднп-математичкипт факултет вп Скппје, да ги запазат прпцедурите
за пријавуваое тема за магистерска рабпта, за ппднесуваое на
рабптната верзија на магистерската рабпта и за ппднесуваое на
завршната верзија. Правилата штп се спдржани пвде се пднесуваат исклучивп на техничката пбрабптка на текстпт. За какви
билп прашаоа вп врска сп наспките дадени пвде, студентпт
мпже да се пбрати дп Ракпвпдителпт на втприпт циклус студии.
Изгледпт на сите ппднесени магистерски рабпти треба да пдгпвара на правилата штп се дефинирани вп пва упатствп. Одгпвпрнпста за спдржината на магистерската рабпта е на студентпт и на
негпвипт ментпр.

Ова упатствп е прифатенп пд стручнипт кплегиум на Институтпт за математика на седницата пдржана на 15.09.2011 гпдина
вп Скппје.

Оснпвни наспки
Магистерската рабпта се пишува на македпнски литературен јазик.
Прпцедурата заппчнува сп ппднесуваое на пријава на тема за магистерска
рабпта. Пријавата, какп и дпкументите штп треба да ги пбезбеди кандидатпт се дадени
вп прилпгпт В/1. Образлпжениетп на темата гп пишува ментпрпт и свперачнп гп
пптпишува дплу деснп. Ппд свперачнипт пптпис, треба да стпи птпечатенп Ментпр: д-р
име и презиме на ментпрпт.
Пријавата, заеднп сп пстанатите дпкументи штп се прилпжуваат сп неа, треба да
биде ппднесена вп архивата на факултетпт вп 4 примерпка.
***
Се преппрачува студентпт дпбрп да се заппзнае сп некпј текст-едитпр, какп на
пример Microsoft Word или LaTex.




За рабпта вп Microsoft Word студентпт мпже да гп кпристи Help-менитп и тука
да ппбара “Working with long documents” за да се заппзнае сп мпжнпстите за
пишуваое на магистерскта рабпта ппбрзп и пплеснп.
Инсталираоетп на текст-едитпрпт ппзнат кап Tex или LaTex се пдвива на следнипв начин: првп треба да се инсталира ппследната верзија на MikTex пд страницата http://miktex.org/ (вп мпментпв ппследната верзија мпже да се симне пд
http://miktex.org/2.9/setup). Пптпа се инсталира некпја верзија на WinEdt кпјаштп мпже да се симне пд http://www.winedt.com/ . Кпнсултации вп врска сп инсталираоетп на MikTex-пт и WinEdt-пт, какп и за рабптата вп Tex, ппсебнп за кпристеоетп на кирилицата, студентпт мпже да се пбрати дп дпц. д-р Весна Целакпска-Јпрданпва (канцеларија 252, тел. 3249661, e-mail: vesnacj@pmf.ukim.mk).

Дпкументпт се спстпи пд:
1. Ппчетна страница
2. Страница за кпмисијата
3. Апстракт на македпнски јазик
4. Апстракт на еден пд светските јазици
5. Благпдарнпст и/или ппсвета *
6. Спдржина
7. Текст
8. Дпдатпк(ци) *
9. Литература
10. Ппказател на ппими
11. Ппказател на симбпли *
12. Кратка бипграфија на кандидатпт *

13. Завршен (празен) лист
Тпчките 5, 8, 11 и 12 крај кпи стпи *, не се задплжителни. Кандидатпт мпже да ги
вклучи дпкплку чувствува дека има пптреба пд нив. Останатите тпчки се задплжителни.
Рабптната верзија на магистерската рабпта се предава укпричена сп спирала вп А4
фпрмат еднпстранп (иакп завршната фпрма е B5 двпстранп) вп 4 идентични примерпци (3 за кпмисијата, 1 за библиптеката на ИМ. Дпкплку вп кпмисијата има и резервен
член, се ппднесува уште еден примерпк.). Мпделпт за ппднесуваое на рабптната верзија на дпкументпт е дадена вп прилпгпт В/2.
Завршната верзија на магистерската рабпта се предава пп прифаќаоетп на
ппзитивнипт извештај на кпмисијата за пценка и пдбрана на магистерската рабпта.
Студентпт е дплжен да ги внесе забелешките штп ги има кпмисијата за предадената
рабптна верзија и да ја ппднесе завршната верзија најдпцна 5 дена пред пдржуваоетп
на седницата на Наставнп-научнипт спвет на ПМФ. Мпделпт за предаваоетп на
завршната верзија на дпкументпт е дадена вп прилпгпт В/3. Кандидатпт е дплжен да
ппднесе 6 идентични тврдп укпричени примерпци (какп штп е наведенп вп параграфпт
Фпрмат) и тпа (3 за кпмисијата, 1 за библиптеката на ИМ, 1 за НУБ и 1 за архивата на
Факултетпт) вп архивата на Факултетпт. Дпкплку вп кпмисијата има и резервен член,
кандидатпт е дплжен да ппднесе уште еден примерпк.

Фпрмат
Магистерската рабпта треба да има B5 фпрмат (ширина: 17,6 cm, дплжина 25
cm) и треба да е израбптена двпстранп (псвен тпчките 1,2,3,4 и 5). Треба да е укпричена сп тврд ппвез вп црвена бпја, сп платнп, сп букви вп златна бпја. Изгледпт на кприцата е даден вп прилпгпт А/1 кпј е ист какп ппчетната страница.

Ширина и висина на текстпт
Ширината на текстпт треба да изнесува пкплу 13 cm, а висината 18.5 cm, сметанп
заеднп сп heder-пт. Ппдесуваоата вп Microsoft word студентпт леснп мпже да ги
направи сам, дпдека за студентите штп ќе ја рабптат магистерската рабпта вп Tex
висината и ширината на текстпт се дадени вп преамбулата на дпкументпт (види
прилпгпт Б).

Фпнт
Магистерската рабпта мпже да биде израбптена вп кпј билп фпнт штп не е script, italic
или ornamental. Се преппрачува Mac C Times какп фпнт за рабпта вп кирилица или
кирилична ппддршка на следниве фпнтпви: Arial, Calibri, Times New Roman. Избранипт
фпнт треба да се примени на целипт текст. Стандардната гплемина на фпнтпт за текст
11pt или 12pt. Италичен фпнт (нп не бплд) се преппрачува за пптенцираое на нпв

ппим, какп и за фпрмулациите на свпјства, леми, тепреми..., нп не и за текстпт на
дефинициите. Бплд-фпнт се преппрачува за пзначуваое на дефиниции, тепреми,
свпјства итн. при штп не смее да се кпристи забец (tab или \indent). На пример:
Дефиниција 1. Еден триагплник се нарекува рамнокрак триаголник акп две пд негпвите страни имаат еднаква дплжина.
Свпјствп 1. Аглите спроти еднаквите страни во рамнокрак триаголник се еднакви.
Дпказ. Крајпт на дпказпт се пзначува сп симбплпт (квадратче) кпј треба да се стави
на крајпт на редпт, какп штп е прикажанп пвде.

Дпкплку свпјствптп се наведува без дпказ, тпгаш се става квадратче на крајпт на редпт
на свпјствптп. На пример:
Свпјствп 1. 2. Аглите спроти еднаквите страни во рамнокрак триаголник се еднакви. 
Квадратчетп не смее да биде италичнп.
Фпнтпт штп се кпристи вп табели, цртежи или графици мпже да се разликува пд
гплемината на пснпвнипт текст.

Нумерираое на страниците
Не се нумерираат: ппчетната страница, страницата за кпмисијата, страницата сп
апстрактпт на македпнски јазик, страницата сп апстрактпт на еден пд светските јазици,
благпдарнпста или ппсветата (акп ги има). Станиците пд спдржината се нумерираат сп
римски цифри, какп и впведпт (дпкплку гп има). Нумерацијата на спдржината заппчнува пд брпј штп гп вклучува брпеоетп и на претхпдните страници (се брпјат страници, а
не листпви). Нумерацијата на телптп на текстпт заппчнува сп арапскп 1, дплу вп центар.
Секпја глава ппчнува на нпва страница (какп штп дпада, независнп дали е парна или
непарна) и се нумерира сп ппследпвателнп, при штп брпевите се испишани сп арапски
цифри, дплу вп центар. Непарните страници се нумерираат гпре деснп, а парните гпре
левп. Акп магистерската рабпта спдржи прилпг или прилпзи, тие се нумерираат ппследпвателнп сп арапски цифри (прилпгпт се става пп главнипт текст). Литературата, ппказателпт на ппими, ппказателпт на симбпли, се нумерираат сп арапски цифри вп
прпдплжение на главнипт текст, пднпснп пп прилпгпт (прилпзите).

Нумерираое на главите и параграфите
Главите се нумерираат сп арапски или сп римски цифри, без тпчка на крајпт, сп истипт
фпнт какп штп е телптп на текстпт, бплд, гплемина 20, левп. Наслпвпт на главата се
пишува ппд нумерацијата на главата сп истипт фпнт какп штп е телптп на текстпт, бплд,
гплемина 20, левп. На пример:

Глава 2
Канпнични и инјективни группиди
или

Глава II
Канпнични и инјективни группиди
Параграфите и пптпараграфите се нумерираат исклучивп сп арапски цифри. Параграфите се нумерираат сппдветнп вп пднпс на главите сп истипт фпнт какп телптп на текстпт, бплд, гплемина 16, левп. На пример:

2.3 Алгебарски n-арни структури
или

II.3 Алгебарски n-арни структури
штп значи втпра глава, трет параграф.
Пптпараграфите се нумерираат сппдветнп вп пднпс на главите и параграфпт ппд кпј
пптпадаат, сп истипт фпнт какп телптп на текстпт, бплд, гплемина 14, левп. На пример:
На пример:

2.3.1 Тернарни группиди
или

II.3.1 Тернарни группиди
штп значи втпра глава, трет параграф, прв пптпараграф.
Наслпвите на главите, параграфите и пптпараграфите се пишуваат пбичнп (какп
реченица, сп гплема ппчетна буква, а пстанатите мали), какп штп е наведенп вп
гпрните примери.

Растпјание меду редпвите
Студентите штп ќе ја пишуваат свпјата магистерска рабпта вп Microsoft Word треба да
кпристат Line spacing: Multiple at 1,15 (Page Layout, Paragraph). За студентите штп

кпристат Tex, пптребниптп растпјание меду редпвите е наведенп вп прилпгпт, а
сппдветствува на пва (\renewcommand{\baselinestretch}{1.3}).

Header и footer, фуснпти
Заглавие (header) не се става на странцата на кпја штп стпи Глава (и брпјпт на главата).
На парните страници треба да стпи Глава (и брпјпт на главата) на десната страна пд
страницата (види прилпгпт А/5), а на непарните – брпјпт на параграфпт и негпвипт
наслпв. Хедерпт треба да биде напишан исправенп или италичнп, нп не бплд, сп
гплемина на фпнт 10pt или 11pt, сп истипт фпнт какп и текстпт. Footer не треба да има.
На студентите им се преппрачува да не ставаат фуснпти, туку тпј текст да гп вклппат вп
телптп на текстпт на магистерската рабпта.

Фпрмули
Нумерацијата на фпрмулите треба да биде пд десната страна. Се нумерираат самп
фпрмулите кпиштп ќе се цитараат ппдпцна. Се преппрачува ппзбиенп пишуваое на
фпрмулите  вп смисла, акп е впзмпжнп, малечките фпрмули штп не се цитираат да
бидат дел пд текстпт. Нема пграничуваое за тпа дали нумерацијата да биде пп глави и
параграфи или, пак, ппследпвателна.

Илустративни материјали
Ппд илустративни материјали се ппдразбираат цртежи, слики, фптпграфии, табели и
графици. Секпј пд нив треба да биде нумериран за идентификација. Тие мпжат да
бидат нумерирани ппследпвателнп дп крајпт на текстпт (на пример: Табела 1, Табела
2, итн.) или, пак, да бидат двпјнп нумерирарани (на пример Табела 3.2 – штп би
значелп втпрата табела пд третата глава). Легендата штп ја ппишува илустрацијата
мпра да биде на истата страница какп и илустрацијата.

Спдржина
Спдржината треба да стпи неппсреднп пред главнипт текст на рабптата на нпв лист.
Таа се спстпи пд наслпвите на главите, параграфите и пптпараграфите. Акп главите вп
текстпт се нумерирани сп арапски цифри, тпгаш таква треба да биде нумерацијата и вп
спдржината (брпевите не смеат да бидат сп римски цифри вп спдржината, а сп арапски
вп текстпт или пбратнп). Секпја пд главите мпра да ппчнува на нпва страница. Параграфите (и пптпараграфите) се ставаат вп прпдплжение. Брпевите на параграфите и нивните наслпви се пишуваат ппдредени пдлевп ппд директнп ппд текстпт на главата сп
сппдветен (двпен) прпред. Брпевите на страниците се ппдредени пддеснп и ним им
претхпди низа пд тпчки.

Вппбичаенп е спдржината да биде сп двпен прпред. Акп наслпвпт на главата или некпј
пд параграфите е предплг и треба да премине вп нпв ред, тпгаш не се пстава двпен
прпред.

Литература
Литературата заппчнува на нпв лист, на непарна страница. Вп литературата треба да
бидат наведени сите книги, статии, матријали и интернет страници штп ги кпристи
студентпт при израбптката на магистерската рабпта, а да бидат наведени така штп
читателпт да мпже самипт да ги прпнајде кпга ќе ппсака.
Литературата треба да биде нумерирана сп арапски цифри сместени вп средни
загради, а ппдредена пп азбучен (а не абецеден) ред на презиметп на првипт автпр. На
презиметп треба да претхпди самп ппчетната буква пд иметп зад кпја стпи тпчка.
Пптпа следи наслпвпт на книгата кпјштп се пишува сп италични букви, а зад негп
издавачпт (дпкплку фигурира), местптп на издаваое и гпдината. Дпкплку се рабпти за
статија, зад наслпвпт треба да стпи иметп на списаниетп каде штп е пбјавена статијата,
гпдината вп мали загради и брпјпт на страниците пдвпени сп црта (), а не сп цртичка.
Акп текстпт на цитираната литература препда вп втпр ред, тпгаш тпј (втприпт ред) треба
да биде ппвлечен ппд првата буква пд првипт ред. На пример:
[3] K. Denecke, S. L. Wismath, Universal Algebra and Applications in Theoretical Computer
Science, Chapman & Hall/CRC, 2002
или
[18] А. Г. Курпш, Лекции по общeй алгебре, Мпсква 1962
или
[12] T. Evans, Embeddibility and the Word Problem, J. London Math. Soc. 28 (1952), 76  80
Интренет-страници се цитираат на крајпт на литературата, псвен акп не се упптребени
при цитраое на пдредена книга или статија кпјаштп сѐ уште не е птпечатена. На
пример:
[17] J. Ježek, Universal Algebra, April 2008, First edition
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jezek/

Ппказател на ппими
Ппказателпт на ппими треба да биде напишан вп две кплпни и треба да стпи пп
литературата, на нпв лист (на непарна страница). Ппимите се пишуваат сп истипт фпнт
и гплемина какп и главнипт текст, а ппкрај нив треба да биде наведен брпјпт на
страницата каде штп се јавува првпат (мпже да бидат наведени и ппвеќе страници
каде штп се јавува ппимпт, дпкплку ппјавуваоетп на ппимпт на тие страници е пд

пспбена важнпст). Старниците треба да се нумерирани ппследпвателнп пп литературата сп арапски цифри.

Ппказател на симбпли
Ппказателпт на симбпли не е задплжителен. Кандидатпт мпже да гп вклучи дпкплку
чувствува пптреба за тпа или, пак, акп тпа гп ппбара некпј пд членпвите на кпмисијата.
Дпкплку ппказателпт на симбпли е вклучен, задплжителнп стпи пп ппказателпт на
ппими, на нпв лист (на непарна страница) и се нумерира ппследпвателнп пп негп, сп
арапски цифри. Нема пграничуваое за тпа дали да биде вп една, две или три кплпни,
нп секакп, ппкрај симбплпт, треба да стпи пбјаснение  штп пзначува тпј симбпл, какп
и брпјпт на страницата каде штп првпат се јавува тпј симбпл.

Бипграфија
Бипграфијата на кандидатпт не е задплжителна. Акп кандидатпт пдлучи да ја вклучи,
тпгаш таа стпи на крајпт, пп ппказателпт на симбпли, пднпснп пп ппказателпт на
ппими, на нпв лист (на непарна страница) и треба да е нумерирана ппследпвателнп сп
арапски цифри дплу вп центар. Треба да ја спдржи кусата бипграфија на кандидатпт
какп штп е прикажанп вп прилпгпт А/5. Не смее да биде ниту бплд ниту италик, а
гплемината на фпнтпт треба да биде иста какп гплемината на фпнтпт на главнипт текст.
Прпредпт треба да е Multiple at 1,15.

Изглед на дпкументпт
Прилпг А/1 (кприца и ппчетна страница)

Република Македпнија
Универзитет Св. Кирил и Метпдиј , Скппје
Прирпднп-математички факултет
Институт за математика

Име и презиме на кандидатпт /без титули/

НАСЛОВ НА МАГИСТЕРСКАТА РАБОТА
магистерска рабпта

Скппје, гпдина

Прилпг А/2 (Страница за кпмисијата за пдбрана)

Ментпр:

Членпви на
кпмисијата:

д-р име и презиме, зваое
Институција вп кпја е врабптен

д-р име и презиме, зваое
Институција вп кпја е врабптен членпт на кпмисијата
....

Датум на пдбрана: _______________________
Научна пбласт: __________________________

Прилпг А/3 (Апстракт на македпнски јазик)

Наслпв на магистерскта рабпта /центриран, напишан сп бплд букви, нп
не гплеми/

Апстракт
Апстрактпт треба да биде напишан на македпнски јазик и да спдржи
најмнпгу дп 300 збпра. Не смее да биде ниту бплд ниту италик, а
гплемината на фпнтпт треба да биде иста какп гплемината на фпнтпт на
главнипт текст. Пп исклучпк мпже да се кпристи италичен фпнт за збпрпви
сп кпи се претставиваат некпи ппими. Прпредпт треба да е Multiple at 1,15.

Клучни збпрпви: клучните збпрпви не смеат да бидат ниту бплд ниту
италик.

Прилпг А/4 (Апстракт на еден пд светските јазици)
Наслпв на магистерскта рабпта напишан на еден пд светските јазици
/центриран, напишан сп бплд букви, нп не гплеми/

Abstract
На пваа страница се пишува апстракт на еден пд светските јазици,
англиски, германски, француски или руски. Гпрнипт наслпв треба да биде
вп склад сп тпа. Треба да спдржи најмнпгу дп 300 збпра, да не биде
напишан ниту бплд, ниту италичнп, сп гплемина на фпнтпт какп главнипт
текст. Прпредпт треба да е Multiple at 1,15.
Key words: важи истптп какп за клучните збпрпви вп прилпгпт А/3

Прилпг А/5 (Бипграфија на кандидатпт)
Кратка бипграфија
Име и презиме на кадитатпт е рпден(а) вп _________, ________ гпдина. Пп
матурираоетп вп _______________________ вп ________гпдина се
запишува на ___________________ факултет каде штп се здпбива сп
зваоетп _________________________ вп ________(месец), ________
(гпдина). Се запишува на ппстдиплпмски студии на ___________________
факултет на наспката ________________ вп учебната _______________
гпдина. Вп текпт на наредните гпдини е врабптен(а)
какп
_____________________________, вп _______________________.

____________________________________
Име и презиме на кандидатпт,
а на линијата негпв свперачен пптпис
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Прилпг В/1

Дп Институтпт за математика
на ПМФ, Скппје

ПРИЈАВА
пд ________________________________________________________________, студент
на втприпт циклус студии пп математика, на наспката
__________________________________, на ПМФ вп Скппје

Пп пплпжуваоетп на предвидените испити пд втприпт циклус студии на
наспката теприска математика и примени, гп пријавувам следнипв наслпв на
магистерски труд:
ОВДЕ ТРЕБА ДА СТОИ НАСЛОВОТ НА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД
ИСПИШАН СО ГОЛЕМИ БОЛД БУКВИ СО ФОНТ 12
ппд ментпрствп на д-р _____________________________________________, /редпвен
прпфеспр, впнреден прпфеспр, дпцент/ на ПМФ вп Скппје.

Вп прилпг дпставувам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бипграфија
Кппија пд диплпмата пд дпдиплпмски студии
Уверение за пплпжени испити на дпдиплпмски студии
Уверение за пплпжени испити на втприпт циклус студии
Образлпжение на темата
Списпк на преппрачана литература

Скппје,
Датум

Сп ппчит,
____________________________
(Целп име и презиме на студентпт)
(Студентпт се пптпишува на линијата свперачнп сп скратен пптпис)

Прилпг В/2
Дп

Наставнп-научнипт спвет на ПМФ,
Скппје
(преку Институтпт за математика)

Предмет: Предаваое на магистерскипт труд ппд наслпв _______________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
израбптен пд _____________________________________ (да стпи самп име и презиме).

На седницата на наставнп-научнипт спвет на ПМФ вп Скппје, пдржана на
_____________ (тука стпи датум), пп предлпг на Институтпт за математика при Факултетпт,
пдпбрен
е
за
израбптка
магистерски
труд
ппд
наслпв
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ пријавен
пд кандидатпт __________________________________________(тука стпи иметп и презиметп
на кандидатпт), диплпмиран __________________________________ (се наведува прпфесијата
пд диплпмата).

Израбптената верзија на гпре наведенипт магистерски труд, Ви ја дпставувам вп 4
примерпци за ппнатампшна ппстапка.

датум

________________________________

Скппје

(Име и презиме на кандидатпт, сп свперачен
пптпис на линијата)

Прилпг В/3
Дп
Деканатпт на ПМФ вп Скппје

Вп прилпг на пва писмп Ви дпставувам 6 идентични примерпци пд израбптенипт
магистерски труд ппд наслпв: ______________________________________________________,
израбптен

пд

кандидатпт

__________________________________________________,

диплпмиран ____________________________________________,

сп мплба за ппнатампшна

ппстапка.

Скппје

Сп ппчит,

датум

_________________________________
(Име и презиме на кандидатпт, сп свперачен
пптпис на линијата)

