
 

 

Курс за обучение в ОНС „Доктор“ 

Научно направление Курс формиращ академични знания и 

компетентности на докторанта 

(Общ базов курс) 

Докторантска(и) програма(и)  

Код. Наименование на курса (учебната 

дисциплина) 
ФФА 030112  Дисертацията. Подготвяне, 

оформяне и защита  

Титуляри на курса  проф. д-р Иван Камбуров 

Език на обучение български 

 

 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Подготовка, представяне и обсъждане на примерен 

вариант на структурата на дисертационната теза 

60 

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 60 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост1 1 

Кредити извънаудиторна заетост 4 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

 

Предварителни изисквания 

За докторанти от всички научни направления в „ОКС“ Доктор - първа и втора година на 

обучение. 

 

Цел и задачи на курса 

          Цел: Да запознае докторантите със спецификата на дисертационната теза и 

практически да ги ориентира в избраното от тях научно направление на изследователска 

дейност. 

         Задачи: Да ориентира докторантите в методологията на дисертационното изследване 

- неговите теоретични особености и практическа технология: формулиране на обекта на 

 
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



научното изследван, неговата актуалност и възможна научна методология и методически 

форми, чрез които да се конституират теоретичните тези на дисертацията;  изискванията 

към оформяне на дисертацията, формулиране на научните изводи, библиографски 

описания и структуриране на автореферата. 

 

Анотация на курса  

Курсът има за цел да запознае докторантите със спецификата на дисертационната 

теза и практически да ги ориентира в избраното от тях научно направление на 

изследователска дейност. 

Курсът представя на докторантите методологията на дисертационното изследване - 

неговите теоретични особености и практическа технология.  Акцентира върху начините за 

избор на тема, нейното правилно номиниране, актуалност, евристичност, теоретическа и 

практическа необходимост, а така също и обосноваване достоверността на даденото 

изследване.  

Обръща се особено внимание на построяването на теоретичните положения на 

дисертацията и на съответните методически форми за това. Практически се проиграва 

структурата на дисертационното изследване и функциите на отделните и елементи.  

Конкретизират се формите на информационното търсене по темата, изискванията 

към оформяне на дисертацията, формулиране на научните изводи, библиографски 

описания, както и написване на научна статия и структуриране на автореферата. Разкриват 

се особеностите  и изискванията при подготовката и процедурата на защита, а така също се 

отправят съвети за нейното успешно реализиране. 

 

 

Тематичен план 

1. Докторантура в РБългария. Административна организация на докторантурата. 

Научен ръководител. Избор. Индивидуален учебен план. Атестация.  2 

2. Дисертационно изследване. Специфика. Теоретични особености. Аспекти на 

понятията „научни резултати“ и  „оригинален принос в науката“ съгласно чл.6 от 

ЗРАСРБ (2010г.) като основни характеристики на дисертационното изследване. 

3. Избор на тема. Актуалност. Наименование на дисертационното изследване. 

4. Методология на дисертационното изследване. Методи и логически схематизъм. 

5. Дисертация. Планиране на дейностите. Съставяне на индивидуален учебен план. 

Работа с научни текстове. 

6. Подготовка за написване. Формулиране на проблем. Конструиране на хипотези. 

Обзор на материала.  

7. Структура на дисертацията и функция на нейните елементи.  

8. Общи принципи за построяване на текста. Анализ на резултатите. Формулиране на 

изводи и тези за защита.  

9. “Ръкопис” на дисертацията. Методика на излагане на материала. Език. Стилистика. 

Рубрикация на текста.  

10. Изисквания за оформяне на дисертационния труд. Текст. Графика. Библиография. 

Изисквания и структура на автореферата.  

11. Подготовка и защита на дисертацията. Процедура. Особености на Правилника за 

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

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”(2020 г.). Специфика на представянето на 

дисертационната теза в първичното научно звено.  



12. Публична защита на дисертацията пред научното жури. Съдържателни, формални и 

психологически аспекти.  

13. Консултиране, разработване, представяне и публично обсъждане на примерни 

структури (предмет, обект, цел,задачи, методи-подходи, актуалност, структурна 

обособеност на съдържанието и др.) на дисертационните изследвания от всеки един 

от участващите в курса докторанти. 

 

Методи на оценяване  

непрекъсната обратна връзка с докторантите по време на курса; стандартизираща 

експертна оценка;  диагностично оценяване; метод на сумативно (констатиращо) 

оценяване 

 

Форма на завършване 

   Реално разработен и обсъден проект на методологията на дисертационното изследване на 

всеки един докторант. Актуализирана верификация на наименованието на 

дисертационното изследване спрямо актуалността, обекта, предмета, целта, задачите и 

неговите методи. 

 

Допълнителни бележка 

Форми: 

Присъствена; Частично присъствена; Мудъл 

 

Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение на СУ 

Курс: Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита (uni-sofia.bg) 
 

 

Препоръчана литература / Препоръчани информационни източници 

Основна: 

1. ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ. бр.38 от 

21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 

2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. ДВ. 

бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.)  

2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”( 26.05.2021 г.) 

 

Дата Разработил (име, фамилия, подпис) 

10.01.2022 

 

проф.д-р Ив.Камбуров 

Подпис: 

         

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=13548&notifyeditingon=1

