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Условия и ред за придобиване на научна степен „доктор на науките”
Научната степен „доктор на науките“ се придобива само по област на
висшето образование и професионално направление, по което университетът
има акредитирана от НАОА докторска програма.
Научната степен „доктор на науките” се присъжда на лица, които
притежават образователната и научна степен „доктор”, след успешна защита на
дисертационен труд при условията и по реда на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ и на
тези правила.
Дисертационният труд трябва да бъде представен във формата на
монографичен ръкопис или да е публикуван като монография в специализирано
научно издателство.
Дисертационният труд трябва да съдържа теоретични обобщения и
решения на големи научни или научно-приложни проблеми, които съответстват
на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в
науката. Дисертационният труд за придобиване на научната степен „доктор на
науките” се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и
значителна част от съдържанието на представения за придобиване на
образователната и научна степен „доктор” труд.
Основните и съпътстващи идеи в труда да са получили публичност чрез
публикуване поне в една студия, пет статии и два научни доклада, от които поне
три публикации са включени в индексиращи, рефериращи и оценяващи системи,
включително поне една в Scopus (Web of Science).
При провеждане на процедурата по предварително обсъждане кандидатът
представя:
1. дисертационен труд;
2. автореферат;
3. списък на научните публикации по дисертационния труд;
4. научни публикации по дисертационният труд;
5. справки за поне три публикации, че са включени в индексиращи,
рефериращи и оценяващи системи, включително една в Scopus (Web of Science);
6. справка за цитиранията по образец, включително справка за h-index
(citation index).
След положително решение на съвета на първичното звено за откриване на
процедура, кандидатът представя в отдел „НИДД” следните документи за
защита на дисертационния труд:
1. заявление до ректора за участие в процедура по защита на дисертационен
труд;
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2. препис – извлечение от протокола на заседанието на първичното звено,
взело решение за откриване на процедура по защита на дисертацията;
3. нотариално заверено копие от дипломата за образователната и научна
степен “доктор”;
4. дисертационен труд на хартиен носител в осем екземпляра и на
електронен носител;
5. автореферат в осем екземпляра на хартиен носител и на електронен
носител;
6. осем екземпляра от отпечатани или приети за печат научни трудове,
свързани с дисертацията;
7. справки за публикации в индексирани, реферирани и оценявани списания
по образец;
8. справки за цитирания по образец;
9. декларация за оригиналност по образец;
10. автобиография по образец;
Защитата на дисертационния труд се извършва на открито заседание на
научното жури в едномесечен срок след публикуване на автореферата,
рецензиите и становищата.

