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СТАНДАРТ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО НА ДОКТОРАНТИТЕ
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Осигуряването на подготовката на докторантите в Икономически университет – Варна
(ИУ – Варна) и изпълнението на образователната им и научна програма става на основата на кредитна
система.
Чл. 2. Образователната и научна степен „доктор” се присъжда от научно жури след успешна
защита и акумулиране от докторанта на минимум 180 кредита.
Чл. 3. Кредитите се формират резултат на:
1. изпълнение на образователна програма;
2. изпълнение на научна програма;
3. защита на дисертационен труд пред научно жури.
Чл. 4. Задължителният минимум кредити за допускане до защита пред научно жури е 130
кредита.
Раздел II
Изпълнение на образователната програма
Чл. 5. (1) Задължителният минимум от кредити в изпълнение на образователната програма е 60
кредита.
(2) ( Изм. с решение на АС от 24.03.2016г.) Кредитите в изпълнение на образователната
програма се формират по всяка една от следните дейности:
1. успешно положен/и изпит/и от раздел „Фундаментални дисциплини” – 10 кредита;
2. успешно положен/и изпит/и от раздел „Специални дисциплини” – 10 кредита;
3. успешно положен изпит от раздел „Методология и методи на научното познание” – 5 кредита;
4. успешно положен изпит от раздел „Езикова и компютърна подготовка” – 5 кредита;
5. преподавателска дейност и/или експертна дейност – 20 кредита, както следва:
а) ръководство на упражнения – 5 кредита за една студентска група, но не повече от 20 кредита
и/или;
б) научно ръководство на дипломни работи – 1 кредит за едно ръководство, но не повече от 5
кредита и/или;
в) рецензии на дипломни работи – 1 кредит за една рецензия, но не повече от 5 кредита и/или;
г) експертна и консултантска дейност – 5 кредита за едно участие, но не повече от 20 кредита.
6. посещение и участие в работата на курс от докторско ниво – 10 кредита.
Раздел III
Изпълнение на научната програма
Чл. 6. (1) Задължителният минимум от кредити в изпълнение на научната програма е 70 кредита.
(2) Кредитите в изпълнение на научната програма се формират от:
1. публикуван доклад – 10 кредита;
2. публикувана статия – 20 кредита;
3. участие в научен проект – 10 кредита;
4. обсъждане на дисертацията пред първичното звено с решение за отчисляване с право на
защита – 20 кредита.
(3) (Изм. с решение на АС от 24.03.2016 г.) Броят и видовете публикации по ал. 2, т. 1 и т. 2
следва да съответстват на минималните изисквания на чл. 35, ал. 1, т. 4 от ПУРПНСЗАД.
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Раздел IV
Защита на дисертационен труд пред научно жури
Чл. 7. За успешна защита на дисертационен труд пред научно жури докторантът получава 50
кредита.
Заключителни разпоредби
§ 1. Стандартът се приема на основание § 8 от преходните и заключителни разпоредби на
Правилата за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в
Икономически университет – Варна във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в Република България.
§ 2. Стандартът е приет на заседание на АС на ИУ – Варна на 30.09.2011 г. (протокол № 168) и
изменен на 24.03.2016 (протокол № 8).
§ 3. (Отм. С решение на АС от 24.03.2016)
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