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1- ЦЕЛ  

Целта на оваа постапка е да се регулира и унифицира начинот на изработка на семинарските трудови 
на МИТ Универзитетот. 

2 - ОБЕМ 

Оваа постапка ќе се применува на сите единици на МИТ Универзитетот - факултети и високата стручна 
школа (академија) 

3 – ПОСТАПКА 

 
Согласно правилата за оценување на МИТ Универзитетот – Скопје, студентите можат да изберат 
изработка на семинарска работа. Семинарската работа е предмет на личен, интелектуален труд на 
студентот во одредена област односно предмет.  
 
Постапката за изработка на семинарска работа ќе се состои од следните чекори: 
 

1. Пријавување на изработка 
2. Дефинирање на тема  
3. Технички правила  
4. Евалуација 

 
 
1. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИЗРАБОТКА 

Пријавувањето за изработка на семинарска работа се врши на почетокот на семестарот, а истата 
треба да се предаде и да биде позитивно оценета најдоцна 30 дена пред полагањето на испитот, или 
пред полагањето на последниот тест доколку студентот полага на делови.  
 
 
2. ДЕФИНИРАЊЕ НА ТЕМА 

Темите ги определуваат професорите / асистентите, по сопствен избор или по сугестија на студентот. 
Темата може да биде теоретска или практично-истражувачка. 
 
 
3. ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛА  

Темата на семинарската работа се елаборира на минимум 10 – максимум 20 страници во Word 
формат, со проред 1.5 и фонт Times New Roman со големина 12 и користење на кирилична поддршка.  
Фуснотите да бидат на крај на посебен лист end-note или во контекст на реченица.   
При изработката на трудот, студентот е должен да наведе користена литература и да приложи 
содржина на семинарската работа. Да не се користи литература постара од 6 год, или од 2003год. 
 
Цитирање на користената литература се врши зависно од природата на наставната програма, и тоа 
како што следи: 
 
 

• МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии – цитирањето се врши согласно IEEE стилот 
за референцирање. Спецификациите може да ги најдете на: 
http://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html  
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• МИТ Факултет за менаџмент, МИТ Факултет за архитектура, МИТ факултет за менаџмент на 
еколошки и рурален туризам, МИТ факултет за менаџмент на еколошки ресурси и МИТ 
Академија за економија – цитирањето се врши според Харвард стилот за референцирање. 
Спецификациите може да ги најдете на: 
http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html 
 
 

4. ЕВАЛУАЦИЈА 

Професорот / Асистентот е должен да се произнесе по предадената семинарска работа во рок од три 
работни дена од нејзиното предавање. Доколку има забелешки по однос на трудот, истите ги 
доставува на корекција до студентот, кој пак е должен во рок од 5 дена да ги исправи. 
  
Солидно изработената семинарска работа, според наоѓање на професорите или асистентите, се 
наградува со определен број на поени кои ќе му се вклучат на студентот во оценката за испитот на кој 
се однесува темата на семинарската работа. 


