
Код. Наименование на учебната дисциплина 

“Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита” 

 

Титуляри на курса:  

проф. д-р Иван Камбуров 

 

Вид на дисциплината 

задължителна 

 

Образователно-квалификационна 

степен 

докторантура 

 

Година на обучение 

Първа, втора 

 

Семестър 

1 

 

Кредити - 5 

 

 

Хорариум 

30 ч.л. 

 

Форма на обучението 

редовна 

 

Език на обучението 

български 

 

Методи на оценяване 

Изпит: Представяне и обсъждане на примерен вариант на структурата на 

дисертационната теза. 

 

 

Предварителни изисквания: няма 

 

 

Цели на курса 

 

Курсът има за цел за запознае докторантите със спецификата на 

дисертационната теза и практически да ги ориентира в избраното от тях научно 

направление на изследователска дейност.  

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

 

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. 



1. Докторантура в РБългария. Административна организация на 

докторантурата. Научен ръководител. Избор. Индивидуален учебен план. 

Атестация. 

 

2. Дисертационно изследване. Специфика. Теоретични особености.  

 

3. Методология на дисертационното изследване. Методи и логически 

схематизъм. 

 

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

 

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. Специфика на 

представянето на дисертационната теза в първичното научно звено. 

 

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

формални и психологически аспекти. 

  

13. Представяне и обсъждане на структури на дисертационните изследвания. 

 


