
 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Философски факултет 

 

 

Утвърдил: 

 

  

 (Декан) 

 

 
 Обучението на докторант за трите години изискват минимално 180 кредита, по 60 кредита на година; 

 Индивидуалният отчети се изготвя от докторанта и научния ръководител въз основа на докторантските програми за съответните научни специалности. 

Обсъжда се задължително от катедрата и се утвърждава от Факултетния съвет. 

 Докторантът изготвя по аналогия годишен отчет, по изпълнението на който ежегодно се атестира и преминава (записва) следващата учебна година. 

 

И Н Д И В И Д И У А Л Е Н    ОТЧЕТ 

 

За обучение в трета образователно-научна степен “доктор” 

 

Име, презиме, фамилия:  

1. ЕГН  

2. Шифър и наименование на научната 

специалност: 

 

3. Зачислен със заповед на Ректора:  

4. Форма на докторантурата: Редовна: 

 Задочна: 

5. Финансова обезпеченост: Стипендия: 

 Платена форма на обучение: 

6. Срок на обучение:  

7. Научно звено – факултет, катедра:  

8. Научен ръководител:  

9. Тема на дисертацията:  

10. Утвърдена с решение на 

катедрен/факултетен съвет 

 

11. Промени в темата:  

 

Моля, попълнете за съответния отчетен период. При нужда добавете редове или изтрийте излишните редове. 
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І. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ на докторанта за периода …. - ….
Години/нива на 

обучение 

 

Курсове Хорариум Изпит Брой кредити Удостоверено с подпис от: 

 Научен ръководител 

 Координатор по специалността 

 Факултетен координатор 

      

      

 
ІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ на докторанта за периода … - …. 

Години/нива 

на обучение 

 

Форми на педаготическа 

дейност  

Хорариум Семестър Брой кредити Удостоверено с подпис от: 

 Координатор по специалността 

 Факултетен координатор 

 1.     

2.     

 

ІІІ. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ на докторанта за периода … - …
Ниво/година Форми на научноизследователска 

дейност  

Семестър Брой кредити Удостоверено с подпис от: 

 Научен ръководител 

 Координатор по 

специалността 

 Факултетен координатор 

 1. Участие в проект    

- Наименование, №  

 

   

- Базова организация, 

ръководител 

 

   

- период на участие 

 

   

- вид на дейността на 

докторанта 

   

2. Участие в научен форум    

- Наименование на форума 
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- Тема и вид на доклада: 

 

 

   

3. Публикация    

- Заглавие и библиографски 

данни 

 

 

   

4. Емпирично изследване    

- Лабораторна работа, теренно 

изследване……. – 

продължителност и място на 

провеждане 

   

5. Написване на част от 

дисертационен труд - обем 

   

6. Други    

    

    

 

 

IV. ДРУГИ за периода … - …. 
Години/нива 

на обучение 

 

Вид на дейността Хорариум Семестър Брой кредити Удостоверено с подпис от: 

 Координатор по специалността 

 Факултетен координатор 

 1.     

2.     

 
Общ брой кредити за периода … - …: 

По Индивидуален учебен план за периода … - … са предвидени …. броя кредити. 

За периода … - … са изпълнени … броя кредити. 

 
Дейности, извършени от научния ръководител: 

1…. 

2…. 

3….. 

4…. 
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5…. 

 

 

Подпис на научен ръководител: 

 
Индивидуалният отчет е разгледан на катедрен съвет на: ................................................. 

 

Индивидуалният отчет е утвърден на заседание на ФС на ФФ: ................................................. 


