Приложение № 2.1
Важи за докторантите, зачислени преди 01.01.2019 г.
ОЦЕНКА НА ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТИ В БАН
ПО КРЕДИТНА СИСТЕМА
Осигуряването на подготовката на докторантите в БАН в рамките на
Докторантското училище и изпълнението на

образователната им и научна

програма става въз основа на кредитна система. Докторантът се допуска до
предзащита ако е набрал минимум 250 кредита. Кредитите се набират от
следните дейности на докторанта:
І. Изпълнение на образователната програма
(Задължителен минимум от 130 точки)
І.1. Успешно положен изпит по базов специализиран
предмет – 40 точки
І.2. За зачетен допълнителен курс за осъществяване на обща базова
подготовка в съответното научно направление или в
интердисциплинарно направление, свързано с темата на дисертацията
– 20 т. с минимум 2 курса х 20 т. = 40 т.;
І.3. Успешно положен изпит по езикова подготовка – 25 т.;
І.4. Успешно положен изпит по компютърни умения – 25 т.
ІІ. Апробация на изпълнението на научната програма
(Задължителен минимум от 40 точки)
Докладване пред научни форуми на научни резултати по темата на
дисертацията:
ІІ.1. Доклад пред научен семинар на ПНЗ – 8 т.;
ІІ.2. Доклад пред научно мероприятия в страната – 24 т.;
ІІ.3. Доклад пред научно мероприятие в чужбина или пред международно
научно мероприятие у нас – 32 т.

ІІІ. Публикации на научни резултати по темата на дисертацията
(Задължителен минимум от две публикации и 80 точки)
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ІІІ.1. Публикация в българско научно списание или в тематичен
сборник – 48 т.;
ІІІ.2. Публикация в чуждестранно научно списание, в чуждестранен
тематичен сборник или в наше научно списание с международен
статут – 60 т.;
ІІІ.3. Публикация на доклад в пълен текст в материали от българско
научно мероприятие – 32 т.;
ІІІ.4. Публикация на доклад в пълен текст в материали от чуждестранно
научно мероприятие или в материалите на международно научно
мероприятие у нас - 40 т.
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Приложение № № 2.2
Важи за докторантите, зачислени след 01.01.2019 г.

ОЦЕНКА НА ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТИ В БАН
ПО КРЕДИТНА СИСТЕМА
Осигуряването на подготовката на докторантите в БАН в рамките на
Докторантското училище и изпълнението на

образователната им и научна

програма става въз основа на кредитна система. Докторантът се допуска до
предзащита ако е набрал минимум 200 кредита. Кредитите се набират от
следните дейности на докторанта:

І. Изпълнение на образователната програма
(Задължителен минимум от 130 точки)
І.1. Успешно положен изпит по базов специализиран
предмет – 40 точки
І.2. За зачетен допълнителен курс за осъществяване на обща базова
подготовка в съответното научно направление или в
интердисциплинарно направление, свързано с темата на дисертацията
– 20 т. с минимум 2 курса х 20 т. = 40 т.;
І.3. Успешно положен изпит по езикова подготовка – 25 т.;
І.4. Успешно положен изпит по компютърни умения – 25 т.
ІІ. Апробация на изпълнението на научната програма
(Задължителен минимум от 40 точки)
Докладване пред научни форуми на научни резултати по темата на
дисертацията:
ІІ.1. Доклад пред научен семинар на ПНЗ – 8 т.;
ІІ.2. Доклад пред научно мероприятия в страната – 24 т.;
ІІ.3. Доклад пред научно мероприятие в чужбина или пред международно
научно мероприятие у нас – 32 т.
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ІІІ. Публикации на научни резултати по темата на дисертацията
(Задължителен минимум от 30 точки)
Точките свързани с публикациии на научни резултати по темата на
дисертацията трябва да бъдат съобразени с минималните изисквания по научни
области от „ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ
СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ“ приет

с Решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г.
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