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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН
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протокол, заверка,
друго

I.
1.
2.
3.
4.
5.

ХОРАРИУМ

№

13.0
13.0
3.0
4.0
12.0

300
300
240
240
270

30 аз / 270 сп
30 аз / 270 сп
30 аз / 210 сп
30 аз / 210 сп
30 аз / 240 сп

I-III/ изпит
I-III/ изпит
X-XII/ изпит
VII-IX/ изпит
IV-VI/ изпит

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
История на философията
Проблематизирана историческа философема
Подготовка и управление на проекти
Английски език
Избираема дисциплина

ОБЩО : 45
ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Проект за дисертация

Форма на
признаване

КРЕДИТИ

Форма на
подготовка и реализация

1,350

9.0

270

2. Проучване и рефериране на литература

10.0

300

3. Консултации за формулиране на проблемно поле на
изследване

8.0

240

4. Формиране на докторска теза

8.0

240

5. Участие в научни форуми

20.0

600

Консултации
самостоятелна
подготовка
самостоятелна
подготовка
Консултации
самостоятелна
подготовка
Консултации
самостоятелна
подготовка
участие

6. Участие в проекти

18.0

540

участие

30.0

900

16.0

480

самостоятелна
подготовка /
консултации
участие

119

3,570

5.0

150

семинари

VII-IX/ отчет,

2.0

60

рецензия

X-XII / отчет,

рецензия

протокол
IV-VI/ отчет,
протокол

7. Публикации*
(1 в издания реферирани и индексирани в световни бази
данни или 3 в нереферирани издания с научно рецензиране)
8. Участие в постоянен научен семинар към катедра / научен
център
ОБЩО :
III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Провеждане на семинарни занятия

VII-IX/
събеседване
I-III/
събеседване
I-III/
събеседване
I-III/
събеседване
I-XII/
сертификат/
отчет
I-XII/
сертификат/
отчет
I-XII/
публикация
VII-IX/ отчет /
доклад

протокол

2. Рецензии на дипломни работи
3. Проверка на писмени работи

1.0
ОБЩО : 8
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IV. ДРУГИ
1. Участие в катедрени заседания

2.0

60

участие

X-XII/ отчет,

2. Участие в организационни комитети за провеждане на
4.0
конференции, кръгли маси и други научни форуми
3. Участие в организационни комитети при изготвяне на
2.0
административна документация, учебна документация и др.
ОБЩО : 8

120

участие

VII-IX/ отчет,

60

участие

X-XII/ отчет,

ОБЩО (за цялата продължителност на обучението): 180

5400

протокол
протокол
протокол

240

Условия за допускане до защита на докторска дисертация
Образователната и научна степен „доктор“ се придобива след изпълнение на задълженията
по чл. 46, ал. 2 от ЗВО, чл. 9, ал. 2 от ЗРАСРБ, раздел II от ППЗРАСРБ и съгласно
Условията и реда за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от
Вътрешните правила за развитие на академичния състав на Югозападния университет
„Неофит Рилски“.

Забележки към учебния план:
1. Отделните образователни, научноизследователски, педагогически и други видове
дейности от този Общ учебен план се конкретизират в индивидуалния работен план
на всеки зачислен докторант по учебни години, като се посочват подробности
относно съответния хорариум, формите за изпълнение и признаване, както и друга
релевантна информация.
2. В общия учебен план са отразени всички изисквания, предвидени в Закона за
висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република
България, Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в
Република България и Вътрешните правила за развитие на академичния състав на
Югозападния университет „Неофит Рилски“.
3. Учебният план на докторанта трябва да осигурява възможности за постигането на
минималните национални изисквания за съответната научна област.
4. Предлаганите избираеми дисциплини са две, от които докторантът трябва да
избере една.
4.1. Първата избираема дисциплина проблематизира развитието на
съответната историкофилософска проблематика в хода на развитието на покъсната историята на философията.
4.2. Втората избираема дисциплина проблематизира развитието на
съответната историкофилософска проблематика в съвременната философия.
Учебният план е приет на заседание на Катедрения съвет на катедра „Философия“ с
Протокол № 1 / 03.02.2012 г.
Учебният план е актуализиран на заседание на Катедрения съвет на катедра „Философия“
с Протокол № 7 / 11.05.2015 г.
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Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет на Философски факултет с
Протокол № 2 / 38.03.2012 г.
Учебният план е утвърден на заседание на Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски”,
с Протокол № … / … г.
Ръководител на катедра „Философия”: .....................................
/доц. д-р Георги Донев/
Декан на Философски факултет: ......................................
/проф. д-р Борис Манов/
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