
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Учебен план за докторанти

Утвърждавам:

Ректор на СУ „Св.Климент Охридски”

Утвърден с Протокол №…/……… на Академичния съвет на СУ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалности: Философия, Психология, Социология, Политология, Културология, 
Библиотечно-информационни науки, Публична администрация, Европеистика

Образователно-квалификационна степен: доктор
Срок на обучение: 3 години
Форма на обучение: Редовна

А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС

N Наименование на учебните 
дисциплини

Вид на 
учеб. 
дисц.

Изпити Текущи 
оценки

ECTS-
кред.

Всичко 
Зад. 
зан.

Часове

Лекции Сем. 
зан.

Прак. 
упр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задължителни курсове, семинари и изпити

Признават се курсове и семинари, отговарящи на научното направление и тематичната насоченост 
на докторантурата и организирани от:

• базовото научно звено (катедра, специалност, лаборатория);
• докторантско училище към факултета или университета;
• факултети, институти и университети, с които СУ “Св. Климент Охридски” и Философски 

факултет имат съответни договори, вкл. по обмен в програмата “Еразъм”.
Изпитът по чужд език може да се положи и без посещаване на съответен курс.

1 Курс по тематичната насоченост 
на докторантурата З И 10 60 30 30

2 Семинар по тематичната 
насоченост на докторантурата З ТО 5 30 30

3 Чужд език И И 5 30 0 30

Допълнително обучение

1 Курсове по научното 
направление на докторантурата И ТО 10 60 0 30 30

2 Информационно търсене и 
научноизследователски проекти И ТО 5 30 20 0 10

3 Курсове извън научното 
направление на докторантурата И ТО 5 30 30 0 0



Забележка: Посещението и оценките от задължителните и избираеми курсове/семинари се 
удостоверяват с протокол, издаван от Деканата на ФФ или от съответното звено, където се извършва 
обучението. Протоколът се представя в рамките на една седмица от завършването на курса и 
полагане на изпита. От образователния блок докторантът трябва да набере минимум 20 кредита и не 
повече от 60 Кредитите се удостоверяват с протокол от заседание на базовото научно звено при 
годишния отчет за работата на докторанта по изпълнение на индивидуалния му план.

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  И  ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ

1 Работа по дисертацията:   
- Написване на обособена част от дисертационния труд (за всеки 20-25 стр. от по 
1800 знака.) 5-15

- Подготвителни и съпътстващи  дейности (проучване и рефериране на 
литература, теренни изследвания,  практики и др.) по дисертацията 10-30

- Вътрешно обсъждане на дисертацията 20  

2 Научноизследователска дейност:   

Участие в изследователски проект (за всяка една година) 5-15  

 - Работа по спечелен след конкурс индивидуален научен проект (за всяка една 
година) 5-20  

 - публикации (статии, студии) в български издания 5-15  
- публикации (статии, студии) в чужди издания 10-20

 - доклади на български научни конференции 5-10  
 - доклади на международни научни конференции 10-15  

- участие в катедрени комисии и др. административна работа; осъществяване на 
преводи, библиографии, рецензии и др.; научно отличие, награда, стипендия, 
спечелена след конкурс.

5-10

3 Участие в педагогическа дейност:   
 - водене на семинарни занятия и тюторство (до 30 часа аудиторна натовареност) 5-15  
 - оценяване/ръководство на курсови работи 5-10  
 - изготвяне на една рецензия на дипломна работа 2.5  

Часове от задължителните дисциплини по семестри: 90 часа
Общо за целия курс на обучение (часовете по задължителните и минималният брой 
избираеми дисциплини): 120 часа
Брой на изпитите: 2 изпита
Брой на текущите оценки: 2 текущи оценки
Брой ECTS - кредити: 180 кредита (Всяка учебна година се набират по 60 кредита)

Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № 5 от 
24.02.2009 г.

ДЕКАН:………………………………


