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СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ  

КЪМ РАБОТАТА НА ДОКТОРАНТИТЕ  

И КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРСКИТЕ ТЕЗИ  

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” 
 

 

1. Работата на докторанта следва да се основава на Индивидуален план, а 

дисертационният труд – на Проект. Индивидуалният план и Проектът се изготвят от 

докторанта и научния му ръководител, приемат се от Катедрата, в която е зачислен, 

а Индивидуалният план се утвърждава от Факултетния съвет. 

 

1.1. Индивидуалният учебен план се основава на утвърдения Учебен план за 

съответната докторантска програма. Той се състои от общ учебен план за целия 

период на обучение и работен план по години. Общият Индивидуален учебен 

план се обсъжда от Катедрения съвет и се внася за утвърждаване във 

Факултетния съвет в срок до 3 месеца след зачисляването на докторанта. 

Актуализация на работния план се прави ежегодно при годишната атестация на 

докторанта и се утвърждава по същия ред. 

Индивидуалният учебен план определя: 

 темата на дисертационния труд; 

 разпределението на всички дейности по години; 

 съдържанието на учебния процес, в т.ч.: посещение на определен цикъл 

лекции и упражнения, изпити и срокове за полагането им; 

 участието в семинари, конференции и други публични научни изяви; 

 преподавателската дейност на докторанта; 

 етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд. 

 

1.2. Проектът за дисертация се внася за обсъждане и одобрение от Катедрения съвет 

в срок до една година след зачисляването на докторанта и включва най-малко 

следните компоненти: 

 актуалност и необходимост на изследването; 

 обект на изследването; 

 предмет на изследването; 

 цел(и) на изследването; 

 основни задачи; 

 изследователска теза; 

 възможни ограничения; 

 информационно осигуряване; 

 подходи и методи на изследване; 

 очаквани резултати; 

 потенциално заинтересовани потребители на резултатите. 



2. Дисертацията следва да представя резултатите от работата на докторанта по 

съответния проект. Тя следва да отговаря на изискването на чл. 66, ал. (1) и (2) от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. Резултатите на автора в нея 

трябва да са придружени с данните, върху които се основават (или с точно и 

еднозначно посочване на източника им). Когато са използвани резултати, мнения, 

анализи, прогнози и др., които са дело на други автори, те задължително трябва да 

бъдат подходящо цитирани. 

 

3. Допускането до предварително обсъждане става въз основа на комбинирана 

кредитно-точкова система⃰ : 

 набиране на минимално изискуеми кредити, съгласно утвърдения Учебен 

план на съответната докторантска програма; 

 набиране на минимално изискуеми точки от осъществяване на допълнителни 

дейности, невключени в Учебния план. 

⃰ Един кредит се приравнява на една точка и за допускане на докторанта до 

предварително обсъждане той трябва да е набрал минимум 150 точки за докторанти в 

редовна форма на обучение, 135 точки за докторанти в задочна форма на обучение и 

130 точки за докторанти в самостоятелна форма на обучение от следните дейности: 

 

3.1. Образователна програма – задължителен минимум 60 кредита (за всички 

форми на обучение): 

 Докторантски минимум – 30 кредита, разпределени между различните 

дисциплини, включени в докторантския минимум, съобразно съответния 

утвърден Учебен план.  

 Задължителни учебни дисциплини – минимум 20 кредита, разпределени 

между различните дисциплини, съобразно съответния утвърден Учебен план.  

 Избираеми учебни дисциплини – минимум 10 кредита, набрани от учебни 

дисциплини, предложени от докторанта и научния му ръководител в 

Индивидуалния учебен план (всяка дисциплина, дефинирана като избираема 

носи по 5 кредита). 

 

3.2. Педагогически опит и изследователска работа – задължителен минимум 50 

кредита за редовна форма на обучение, 35 кредита за задочна и 30 кредита 

за самостоятелна форма на обучение: 

 Провеждане на семинарни занятия⃰ , възложени в обем и срок по преценка на 

научния ръководител (задължителен минимум 20 кредита само за докторанти 

в редовна форма на обучение). 

⃰ Семинарно занятие с хорариум 30 часа, проведено с една група носи 10 кредита. Ако 

курсът включва повече часове, повече групи или и двете, броят на кредитите се 

увеличава пропорционално.  

 Изследователска работа и апробация на научните резултати, получени по 

темата на дисертацията:  

o участие с доклад в Специализиран семинар на катедрата – 5 кредита 

на участие; 

o участие с доклад в научни школи, семинари или конференции в 

страната – 10 кредита на участие; 

o участие с доклад в международни научни форуми в чужбина или в 

страната – 15 кредита на участие. 



3.3. Публикации, свързани с дисертацията – задължителен минимум 40 точки* 

(за докторантите от всички форми на обучение): 

 публикации в специализирано научно списание/издание, индексирано в 

Thomson Reuters /Web of Science/ или Scopus – 50 точки; 

 публикации в други специализирани индексирани научни списания/издания 

– 30 точки; 

 публикации в специализирани научни издания с редколегия (неиндексирани 

списания, годишници, сборници и пр.) – 15 точки; 

 публикации в научни издания без редколегия – 5 точки. 

* Когато точките са набрани от повече от една публикация, различните публикации 

следва да представят различни резултати от дисертационния труд. Когато публикацията 

е в съавторство точките се преизчисляват пропорционално на участието, декларирано 

от авторите. При наличие на импакт фактор, точките за съответната публикация се 

умножават по (1+импакт фактора). 

 

 

Настоящите Критерии и изисквания са приети на заседание на 

Факултетния съвет на Стопанския факултет на 16 февруари 2016 г. и 

влизат в сила от момента на приемането. 

 

 
16 февруари 2016 г. 

София 


