ПРИРАЧНИК за индивидуален план за студентите од третиот циклус
Индивидуалниот план на студентот опфаќа четири (4) дела:
- Дел за обука за истражувачка активност
- Научно истражување. Собирање фактички материјал и пишување на тезата
- Структурата на предлог-тезата
- Соработка со менторот/ите
(Студентот ги опишува на независен начин, кратко и според своето разбирање, вештините и
знаењата кои ќе ги развие во овие два семестри. Тука се вклучени и изборните предмети за кои
тој ќе се определи).

1.

Обука за истражувачки активности

Прв семестар


Задолжителен предмет (10.0 ECTS)



Задолжителен предмет (10.0 ECTS)



Задолжителен предмет (10.0 ECTS)

Втор семестар 2
Одобрување на индивидуалниот план на студентот (10.0 ECTS)


Изборен предмет (10.0 ECTS)



Изборен предмет (10.0 ECTS)

2.

Научно истражување. Собирање фактички материјал и пишување на тезата

Трет и четврт семестар
Активности во рамките на докторска програма Краток опис
по семестри
активноста
Мобилноста на студентот (5.0 ECTS)
Публикации I (15.0 ECTS)
Научно-истражувачка работа (40.0 ECTS)

на Податоците
време и др.)

(место,

на Податоците
време и др)

(место,

Пет и шест семестар
Активности во рамките на докторска програма Краток опис
по семестри
активноста

Презентација на резултатите на истражување
(20.0 ECTS)
Публикации II (10.0 ECTS)
Докторска дисертација (30.0 ECTS)

3.

Структура на предлог-тезата

Предлогот за истражување треба да ги содржи следниве елементи:


Вовед



Природа на проблемот – предметот на истражување



Важноста на проблемот



Придонесот на истражувањето за решавање на проблемот (каква ќе биде применливоста
во индустријата или во заедницата)

Прашање на истражувањето или хипотеза/хипотези


Каков е односот меѓу два или повеќе концепти, варијабли, појави, настани кои сте решиле
да ги истражите др? Ова исто така треба да ја вклучува и оперативната дефиниција на
клучните термини кои ќе бидат искористени во дисертацијата на кандидатот (максимум 7
клучни термини).



Теоретскиот дел од проблемот што сте го избрале за дисертација.



Интегрирана изјава што објаснува зошто овие студии и овие теории се релевантни за
вашето истражување.



Методологија на истражување (вклучува методи, техники, истражувачка етика, собирање
фактички материјал, анализа, интерпретација, место - центар или истражувачка установа
во која ќе се направи истражувањето итн.)



Примарни е секондарни прибрани податоци



Временска рамка за реализација на студијата или на дисертацијата.



Библиографија



Обем на планот: 10 до 15 странци, Calibri 12,APA Style

4.

Соработка со менторот

Студентот наведува како и колку ќе сораработува со менторот

