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ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда статута и дейността на Докторантското
училище (ДУ)

в Медицински университет – Плевен (МУ) в съответствие със

Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в
Република България и правилника за неговото приложение, Правилника за
устройството и дейността на МУ-Плевен и Правилника за развитие на
академичния състав на МУ-Плевен.
Чл. 2. Правилникът регламентира прилагането на кредитна система при
подготовката на докторанти, с което в МУ - Плевен обучението в трета степен
на висшето образование се издига на качествено ново равнище.
2. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 3. Докторантското училище е специализирано звено към сектора за
работа с

докторантите в структурата на Центъра за научноизследователска

дейност (ЦНИД) на МУ – Плевен.
Чл. 4. Ръководителят на ЦНИД организира и координира дейността на
Докторантското училище. В своята дейност той се подпомага от Научноконсултативния съвет и Научния секретар.
Чл. 5. Основен предмет на дейност на Докторантското училище е
организиране и координиране на образователната програма на докторантите в
МУ–Плевен, в

съответствие с Европейските стандарти за обучение на

докторанти и в съответствие с приетата от Академичния съвет на МУ–Плевен
Кредитна система за оценка на подготовката на докторанти.
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3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 6. Разработване на образователна програма и учебен план за
докторанти, в съответствие с Кредитната система за оценка на подготовката на
докторанти в МУ-Плевен.
Чл. 7. Организиране, координиране и контрол на изпълнението на
учебния план.
(1) Обучението на всеки докторант се счита за успешно завършено при
събран необходим

брой кредити в съответствие с Кредитната

система.
(2) Научният ръководител, заедно с докторанта, определя курсовете,
предвидени за обучение и ги включва в индивидуалния му план.
Участието на докторантите в различните курсове се доказва с
удостоверение/сертификат, включващо съответните кредити.
Чл. 8. Изготвяне

и разпространяване

в

интернет страницата на

Университета на информационни материали, свързани с образователната
програма за докторанти, ежегоден групов учебен план, текущи съобщения,
заверка на удостоверения и други.
Чл. 9. Установяване и координиране на сътрудничество под различни
форми със сродни докторантски училища у нас и в чужбина.
4. КРЕДИТНА СИСТЕМА ЗА
ОЦЕНКА НА ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТИ
Чл. 10. Докторантите се допускат до предзащита, ако са набрали
минимум: 250 кредита за редовните докторанти и 220 кредита за докторантите
на самостоятелна подготовка. Кредитите се получават след изпълнение на
образователната програма, базирана на групов учебен план и индивидуална
научна програма.
(1)

Образователна програма на базата на групов учебен план. Тя

включва участие в следните курсове със задължителен минимум от

70
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кредита за редовни докторанти и 40 кредита за докторанти на самостоятелна
подготовка:
1. Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в
Р.България и МУ-Плевен: 6 кредита;
2. Методология на научноизследователската работа: 6 кредита;
3. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското и
научно изследване: 6 кредита;
4. Биостатистически методи в медицината: 7 кредита;
5. Морално-етични аспекти на научното изследване. Етична комисия,
информирано съгласие: 6 кредита;
6. Работа със систематизирана електронна информация (база данни,
библиографска и цитатна справка): 6 кредита;
7. Планиране

и

управление

на

научноизследователски

проекти:

7

кредита;
8. Структура и оформление на научна статия. Презентация на научно
съобщение: 7 кредита;
9. Структура, оформление и презентация на дисертационен труд: 6
кредита;
10. Преподавателска дейност (за докторанти редовна докторантура): 10
кредита;
11. Посещение на академични лекции на гостуващи преподаватели, на
лекционни семинари и научни прояви в МУ-Плевен: 3 кредита.
(2) Образователна програма на базата на индивидуален учебен план. Тя
включва участие в курсове в областта на темата на дисертационния труд или
даващи познания в близка до темата интердисциплинарна област, които носят
минимум 50 кредита
1. Специализирани курсове в областта на молекулярната биология и
хистохимията

към

Университетската

лаборатория

за

научни

изследвания ;
2. Специализирани тематични курсове в други научни организации.
(3) Индивидуалната научна програма включва участие на докторантите в
научни дейности, при задължителен минимум от общо 120 кредита:
1. Публикации на научни резултати: минимум 60 кредита
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1.1. В българско научно издание: 30 кредита (2 публ.х 15 кр.);
1.2. В чуждестранно научно издание: 30 кредита (1 публ.х 30 кр.).
2. Докладване пред научни форуми на научни резултати: минимум 30
кредита
2.1. Научен форум в страната: 15 кредита (3 съоб.х 5 кр.);
2.2. Научен форум в чужбина: 15 кредита (1 съоб.х 15 кр.).
3. Участие в научни проекти: минимум 30 кредита (2 проекта х 15 кр.)
(4) Изпит за докторантски минимум: 10 кредита
5. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 11. (1) Дейността на докторантското училище се финансира чрез:
1. Средства от Държавния бюджет и бюджета на Университета, чието
разпределение се гласува ежегодно от Академичния съвет;
2. Такси за платено обучение на докторанти;
3. Средства, отпуснати от национални и международни конкурси.
(2) Управлението и изразходването на средствата за Докторантското
училище се извършва в съответствие със законодателството, решенията на
академичните органи за управление и Правилника за устройството и дейността
на Университета.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник е приет от Академичния съвет на МУ-Плевен на 28.10.2013
год. и влиза в сила от деня на приемането му. Изменения и допълнения по него
се извършват по реда на приемането му. Преподавателският състав и
докторантите, зачислени след 28.10.2013 год., се запознават с него по
подходящ начин.
§ 2. За случаи, които не са уредени от настоящия Правилник се прилагат
разпоредбите на ЗРАСРБ, ПП ЗРАСРБ и Правилника за РАС на МУ-Плевен.
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