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I.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

лекции

семинарни
занятия

практически
обучения

Модул, формиращ академични знания и задължикомпетенции
телен

изпит

32

60 на курс 30 на курс

не

360

Модул, формиращ специфични знания
и компетенции

задължителен

изпит

16

60 на курс 30 на курс

не

180

Модул, свързан с научното съдържание
на дисертационния труд

избираем

изпит

12

60 на курс 30 на курс

не

180

Разпределение по
години

Часове

Всичко
задължителни
занятия

ECTS кредити

Оценяване

Наименование на учебната дисциплина

Вид на докторския
курс

(90 ECTS)
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

Първи и
втори
семестър
Първи и
втори
семестър
Първи и
втори
семестър

Забележки:
• Задължителните и избираеми курсове в програмата, които са приети от АС с протокол № 15 от 14.07.2010 г., № 5 от 21.12.2016
г., и са потвърдени с протокол № 9 /24 април 2019 г. № 5 от 21.12.2016 г., са актуални.
• Посещението и оценките на докторантските курсове се удостоверява с протокол, издаван от Директора на програмата.
Протоколът се представя на инспектора, отговарящ за докторантите в рамките на 10 работни дни след полагане на изпита.

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ
Минимум по:

Форма на
ECTS
завършване

Вид

Докторантски минимум по
специалността

задължителен

изпит

15

Общо ECTS

Семестър

самостоятелна
подготовка
120

150

Трети
семестър

самостоятелна
подготовка
150

150

Трети
семестър

ECTS

ECTS

консултации
30

Изпитът се провежда по единен конспект за всички докторанти в програмата.
Докторантски минимум по
западен език

задължителен

изпит

15

II. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
(80-85 ECTS)
1. Работа по дисертацията
Наименование на дейността

ECTS
кредити

Разпределение по
години

Проучване на литература по дисертационния труд

20

текущо

Писане на дисертационния труд

30

текущо

Усвояване и прилагане стилистичните изисквания за писане на философска литература
на английски език, изложени в The Chicago Manual of Style

10

текущо

Представяне на дисертацията на научния ръководител и редактиране в съответствие с
направените забележки

10

Шести семестър
Осми семестър при задочна
форма

Вътрешно обсъждане на дисертацията и отчисляване с право на защита

15

Шести семестър
Осми семестър при задочна
форма

2. Публикации, участие в конференции и проектна дейност
1. Участие в проект

5 на година

2. Публикации (статии, студии) в български издания

по 5 на публикация

3. Публикации (статии, студии) в международни издания и в
български издания на чужд език
4. Доклади на български научни конференции
5. Доклади на международни научни конференции

по 10 на публикация
по 5 на доклад
по 10 на доклад

текущо
Четвърти- шести семестър
Четвърти-осми семестър при задочна форма
Четвърти- шести семестър
Четвърти-осми семестър при задочна форма
текущо
текущо

1. Допълнителни дейности
1. Участие в заседанията на катедрения съвет, на които се
разглеждат въпроси, свързани с докторантската степен, за
което задължително се поканва
2. Възлагане на административна работа (участие като
квестор в провеждане на изпити и други)
3. Участие в организиране и провеждане на семинари,
срещи, конференции и други инициативи
4. Подпомагане работата с дипломанти (рецензиране на
дипломни работи)

5 (за целия срок на
обучение)
по 5 на учебна година

текущо
текущо

по 5 на учебна година

текущо

по 5 на рецензия

текущо

Забележка:
Дейностите по 3. Допълнителни дейности са заложени в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.

III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
(5-10 ECTS кредити)
Наименование на дейността
Възлагане на преподавателска дейност (до 45 часа за
учебната година без заплащане)

ECTS кредити
по 5 на
семестър

Разпределение по години

След полагане на минимума по специалността

Забележка:
Педагогическата дейност е заложена в съответствие с чл. 60, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в СУ.
На базата на този учебен план всеки докторант изготвя съвместно с научния си ръководител индивидуален учебен план за целия срок
на обучение в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в
СУ.
Прилагането на системата за натрупване и трансфер на кредити в обучението по учебния план е съобразено с наредба № 21/2004 г. за
прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, както следва: 60 кредита за учебна година.
ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМАТА:
ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЪНГОВ

Учебният план е приет с решение на Факултетния съвет на Философски факултет с протокол № 3 /05.12.2017 г.
ДЕКАН:
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДЕНКОВ

