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11. План програма за работа:
1. Учебна и образователна дейност

А. Първа година

Курсове/изпити
наименование:

Общо академично
обучение
Минимум 2 курса х25 т

Курс Английски
IT курс

Общо специализирано
обучение

Курс
Курс
Участие в училище,
школа и др.
Изпит докторантски
минимум

Сума точки по
кредитната
система
25
25

Разпределение по
години и срокове

20
20
20

Първа година
Втора година

Първа година

40
Минимум 130 т.

2. Научна програма и апробация на изпълнението на научната
програма
Научна програма - подробно разписани дейности по години и срокове
Индивидуална
Подготовка и полагане на
Не се дават
Първа година
научна програма:
изпити
точки по
кредитната
Анализ на състоянието на
система
проблема
Подготовка на проби
Експериментална работа:
описание
Лабораторна работа :
описание

Втора година

Експериментална работа:
описание
Лабораторна работа :
описание
Анализ на резултати,
обобщение, дискусия
Оформяне на отделни глави
от дисертацията
Окончателен текст
Предварителна защита

Трета година

Защита
Апробация на
изпълнението на
научната програма
Задължителен
минимум 40 т.

Доклад пред научен семинар – 8 т.
на ПНЗ Доклад
пред
научно – 24 т.;
мероприятия в страната Доклад
пред
научно
мероприятие в чужбина или – 32 т.
пред
международно
научно мероприятие у нас

3. Публикационна дейност
Публикационна
дейност

Задължителен
минимум от две
публикации и 80 т.
Една публикация в
списание с IF

Тип публикация
Публикация в българско
научно списание или в
тематичен
сборник

– 48 т.;

Публикация в
чуждестранно научно
списание, в чуждестранен
тематичен сборник или в
наше научно списание с
международен
статут

– 60 т.;

Публикация на доклад в
пълен текст в материали от
българско
научно
мероприятие

– 32 т.;

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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