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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА 
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ РАБОТАТА НА ДОКТОРАНТИТЕ 

КЪМ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“ 
 

 
 

1. Работата на докторантите се регламентира от предвидените процедури и срокове 

в Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото прилагане, Правилника за 

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

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“.  

2. Докторантите заедно с научните ръководители изготвят Индивидуален план. 

Индивидуалният план се състои от общ работен план за целия период на 

докторантурата и работен план по години по отношение на учебната, 

научноизследователската и педагогическата дейност на докторантите. 

Индивидуалният учебен план се обсъжда от Катедрения съвет и се внася за 

утвърждаване във Факултетния съвет. Конкретизация на общия работен план се 

прави ежегодно при годишната атестация на докторанта, предложена от научния 

ръководител съвместно с докторанта, и се утвърждава по същия ред. 

3. Полагането на докторантски изпити е съгласно учебния план на докторската 

програма и индивидуалния работен план на докторанта. Посочените в 

индивидуалния работен план изпити от докторантския минимум, които се 

организират от катедра „Икономика“, се полагат в рамките на три изпитни сесии – 

през февруари, юни и декември.  

4. Докторантите подават заявление за явяване на изпити от докторантския минимум 

до научния секретар на катедра „Икономика“. При готовност от страна на 

докторанта, той може да се яви на повече от един изпит в рамките на една изпитна 

сесия. Минималният резултат за успешно полагане на докторантски изпит към 

катедра „Икономика“ е добър 4,00.  

5. Докторантският изпит по специалността се провежда върху въпросник, предложен 

от научния ръководител и одобрен от катедра „Икономика“. Във въпросника се 

включват актуални публикации, пряко свързани с тематиката на докторантурата. 

Публикуването на авторски научни разработки в реферирани и индексирани 

списания в страната и чужбина от страна на докторанта след неговото зачисляване 

съществено подпомага подготовката за изпита по специалността и се взима 

предвид от членовете на изпитната комисия. 

6. Докторантите полагат изпити по избираеми дисциплини съгласно учебния план на 

докторската програма и индивидуалния план на докторанта. Посещението на 

лекции, включени в индивидуалния учебен план на докторанта, приключва с 

оценка, поставена от титуляря на докторантския курс. Когато докторантът се е 

подготвял самостоятелно за явяване на изпит по избираем докторантски курс, се 

съставя тричленна изпитна комисия за неговото провеждане.  
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7. В рамките на научноизследователската дейност и в срок до една година от 

зачисляването, докторантът представя пред Катедрения съвет разширен план на 

дисертация, който включва детайлизиране на следните компоненти:  

• Актуалност и необходимост на изследването; 

• Обект на изследването; 

• Предмет на изследването; 

• Цел(и) на изследването; 

• Основни задачи; 

• Подходи и методи на изследване; 

• Изследователска теза и основни хипотези на изследването; 

• Възможни ограничения на изследването; 

• Проучени литературни източници и информационно осигуряване на 

дисертацията; 

• Очаквани резултати и потенциален научен принос на дисертацията; 

• Потенциално заинтересовани потребители на резултатите. 

Представянето на разширения план на дисертацията е задължителна част от 

атестирането на докторанта в края на първата докторантска година.   

8. Годишната атестация, както и тримесечните атестации за редовните докторанти, 

са съпътствани от представяне на докторантските дейности за изминалия период и 

становище на научния ръководител за работата на докторанта. Цялата 

докторантска документация, свързана с атестирането на докторантите, се 

съхранява от научния секретар на катедра „Икономика“. 

9. Допускането до предварително обсъждане на дисертационния труд е съгласно 

предвидените процедури в Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 

Охридски“ и учебния план на докторската програма по отношение на учебната, 

научноизследователската и педагогическата дейност.  

10. Когато докторант е зачислен за обучение на чужд език, всички аспекти на 

учебната, научноизследователската и педагогическата дейност, включително 

самото зачисляване, се осъществяват на чужд език. Катедра „Икономика“ 

осигурява провеждането на изпитите от докторантския минимум на чужд език. 

Предварителното обсъждане и публичната защита на дисертационния труд се 

осъществяват на чужд език в съответствие с Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски“. 
 
 

Настоящите Допълнителни критерии и изисквания към работата на 

докторантите към катедра „Икономика“ са приети на заседание на Катедрения 

съвет на 3 декември 2021 г. и влизат в сила от учебната 2021/2022 година. 
 
 

 

 


