
Упатство за изработка на семинарска работа 

• Семинарската работа претставува самостојно пишан матерјал на еден или повеќе 

студенти.Во тек на изработка на семинарска работа се препорачува комуникација и 

соработка со ментор, кој ќе дава насоки и сугестии при дефинирање на темата и 

изработка на семинарската работа. 

• Семинарската работа се изработува со цел студентот, да се оспособува за прибирање 

податоци, кои се од посебно значење за проценката на здравствената состојба, 

факторите кои дејствуваат на здравјето и стилот на живот на населението.(пр.помала 

или поголема група по избор на студентот, помала територија, населба, улица, една 

популациска група, според возраста, полот, образованието и сл.) 

Постапката за изработка на семинарска работа опфаќа повеќе фази:  

  - прибирање податоци за снимање и проценка на здравстевната состојба, при решавање на 

конкретен здравствен проблем. 

  - идентификација на причините и факторите на ризик за конкретен проблем или болест 

  - да се определат целите на здравствената заштита, превенција и промоција на здравјето 

  - да се определат индикаторите за евалуација во согласност со поставените цели. 

Уредување на семинарската работа  

•  Семинарската работа треба да биде напишана на А4-формат, со маргини на 

страниците 3.5 cm лево и 2.5 cm горе, долу и десно, со вертикално израмнет текст.  

•  Текстот во семинарската работа треба да се пишува со фонт Times New Roman 

(македонска поддршка), со големина на буквите 12 (font size 12 pt), со проред 1,5 (line 

spacing: 1.5 lines), со вовлечена прва линија на пасусот и со израмнување на текстот од 

двете страни (Alignment justify). Латинските називи се пишуваат во Italic.  

• Насловите на основните поглавја треба да се пишуваат со големи затемнети букви 

(Bold) со големина 14 (font size 14 pt) и секогаш да почнуваат на нова страница. 

Насловите на потточките се пишуваат со мали затемнети букви (Bold) со големина 14, а 

насловите на нивните потточки се пишуваат со мали затемнети букви (Bold) со 

големина 12 (font size 12 pt). 

•  Семинарската работа треба да биде напишана на македонски јазик, со исклучок на 

мерните единици од SI-системот, симболите, стручните термини и во некои случаи 

користената литература.  

• Страниците се нумерираат започнувајќи од поглавјето вовед, на средината од дното 

на секоја страница, последователно со арапски цифри (насловната страна и 

содржината не се нумерираат, но сепак се бројат како страници).  

•  Табелите, доколку тоа е можно треба да бидат позиционирани со израмнување на 

текстот од двете страни (Alignment justify) на онаа страница каде што тие се 



споменуваат или на почетокот од наредната страница. Табелите се нумерираат 

последователно со арапски цифри и треба да имаат наслов со кој е објаснета нивната 

содржина. Насловите на табелите треба секогаш да бидат поставени над табелите, со 

израмнување на текстот од двете страни (Alignment justify). Во табелите текстот треба 

да се пишува со фонт Times New Roman (македонска поддршка), со големина на 

буквите 12 (font size 12 pt) или 11 (font size 11 pt). Израмнувањето на текстот во 

табелите треба да е центрирано доколку текстот го собира во еден ред, а во спротивен 

случај израмнето од двете страни.   

• Сликите, доколку тоа е можно треба да бидат централно позиционирани (Alignment 

Centered) на онаа страница каде што тие се споменуваат или на почетокот од 

наредната страница. Под слики се подразбираат графички прикази, фотографии, 

цртежи, шеми итн. Сликите се нумерираат последователно со арапски цифри и треба 

да имаат наслов со кој е објаснета нивната содржина. Насловите на сликите треба 

секогаш да бидат поставени под сликите, со центрирано израмнување на текстот од 

двете страни (Alignment Centered). 

• Цитирање на автор/автори во текст при пишување на семинарска работа - се што е 

превземено од некаде треба да биде цитирано. Кога се цитира студентот треба да го/ги 

цитира само авторот/авторите на литературата што ги има. Во текстот не се користат 

бројки, туку презимето на авторот и годината на издавање, на пример: (Miškić, 2017) 

или Pushpa & Varadacharyulu (2017) во зависност од контекстот на реченицата. Доколку 

трудот има два автора, помеѓу презимињата се пишува &, на пример: (Pushpa & 

Varadacharyulu, 2017) или Miškić (2017), во зависност од контекстот на реченицата. Ако 

се цитира литература со повеќе од двајца автори, се наведува само презимето на 

првиот автор, а потоа се пишува: за странски автори et al., или за домашни автори и 

автори каде оргиналот на изворот е на кирилица и сор. на пример: (Popović-Vranješ et 

al., 2007) или PopovićVranješ et al. (2007) или (Димитровска и сор., 2012) или 

(Димитровска и сор. (2012), во зависност од контекстот на реченицата. 

•  Во поглавјето користена литература сите референци кои студентот ги користел 

(цитирал) при изработката на семинарската работа треба да ги внесе со цели 

библиографски податоци и распоредени по азбучен редослед на презимињата на 

авторите.  

Структура на семинарската работа 

 

Семинарската работа (теоретска-компилативна) треба да се состои:  

• Насловна страна 

 • Содржина 

 • Вовед  

• Тематски поглавја и потточки (обработка на темата)  



• Заклучок 

 • Користена литература  

• Прилог/Прилози (доколку постојат, не е задолжително поглавје) 

Семинарската работа (теоретско-истражувачка) треба да се состои:  

• Насловна страна  

• Содржина  

• Вовед  

• Теоретски дел  

• Експериментален дел (материјал и метод на работа)  

• Резултати и дискусија  

• Заклучок  

• Користена литература 

 • Прилог/Прилози (доколку постојат, не е задолжително поглавје) 

 

Опис на деловите од кои треба да се состои семинарската работа 

•  НАСЛОВНА СТРАНА - со името и симболите на Универзитетот и Факултетот, насоката 

на студии, предметна припадност, наслов, име и презиме на студентот, број на индекс, 

име и презиме на менторот, град и година.  

•  СОДРЖИНА - во која е даден преглед на сите поглавја со број на страна во трудот. 

Потточките во одделното поглавје треба да бидат нумерирани со вовлечен параграф.   

• РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

• ВОВЕД - треба да содржи краток опис на разгледуваната проблематика т.е. значењето 

и актуелноста на проблематиката што се обработува во семинарската работа. Потоа, 

основната цел и предметот на анализата, односно истражувањето. На крајот на 

воведот може да се посочи и методолошкиот приод при изработката на семинарската. 

Воведот не треба да надминува една страница. ГЛАВЕН ДЕЛ - следи после ВОВЕДОТ.   

•  ГЛАВНИОТ ДЕЛ во теоретската- компилативната семинарска работа треба да се 

состои од тематски поглавја и потточки во кои се дава преглед на актуелни сознанија и 

теоретските основи кои се однесуваат на разгледуваната проблематика. Студентот 

треба да обработи и презентира сознанија од литературата, релевнатни за темата која 

ја обработува. Студентот не мора да открие нешто ново туку треба да го претстави 

собраниот материјал (обично непознат за другите) на свој оригинален начин, давајќи 

свое толкување.  



•  ГЛАВНИОТ ДЕЛ во теоретско-истражувачката семинарска работа треба да се состои 

од ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ (материјал и метод на работа) и 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА. 

  -  Во ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ студентот треба да обработи и презентира најнови, но и постари 

литературни сознанија, релевнатни за темата која ја обработува. Исто така, студентот во 

овој дел треба да даде преглед и анализа на слични истражувања од други автори. 

  -  Во ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕНИОТ ДЕЛ студентот треба да ги опише материјалите и методите 

кои се користени за реализација на истражувањето  

  -  Во делот РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА студентот треба да ги прикаже резултати (табеларно 

или графички) од сопственото истражувања и да даде свои видувања во однос на истите, 

а при тоа истовремено да ги коментира и споредува со литературно достапните податоци.  

•  ЗАКЛУЧОК - претставува сублимиран приказ на сѐ она што претходно е анализирано 

(концизен, краток, јасен, во поддточки). Студентот треба накратко да ги прикаже 

главните заклучоци кои произлегуваат од добиените резултати на истражувањата; да 

ги наведе можностите за нивна примена; да даде препораки за понатамошна работа 

и сл.  

•  КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА - претставува списокот на целосни библиографски единици 

- референци (книги, трудови од списанија или конференции, студии, дипломски 

работи, докторски дисертации, магистерски трудови, електронски извори и др.) кои 

студентот ги користел (цитирал) при изработката на семинарската работа. • Бројот на 

цитирани извори во семинарската работа, да не е помал од 10.  

 

 


