Приложение 4: Индивидуален учебен план за подготовката на докторантите –
полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

……………………………………
…………………………………….

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за

подготовка

на

докторант

А. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Име, презиме, фамилия:
…………………………………………………………………………………
2. Адрес по местоживеене, телефон и GSM за връзка:
…………………………………………………………………………………
3. Професионално направление/я
…………………………………………………………………………………
……………………………………..
4. Научна специалност по класификатора на МБАЛ „НКБ” ЕАД
(Приложение 1 на Правилника на МБАЛ „НКБ” ЕАД за РАС)
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
5. Научен ръководител (име, презиме, фамилия, научна степен, научно звание,
месторабота и длъжност):

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
6. Номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура:
…………………………………………………………………………………
7. Основание за зачисляване:
…………………………………………………………………………………
8. Форма на докторантурата:
…………………………………………………………………………………
9. Срок на завършване на докторантурата (дата, месец и година):
…………………………………………………………………………………

Б. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Година на
обучение

Наименование
дейности
(теми)

1
първа
втора
трета
четвърта*

2

на Форма на Срок
за Форма
на
подготовка провеждане приключване
(в месеци)
на
подготовката
3
4
5

Указание за попълване:
1. В колона 2 се попълва информация за:
а) посещение на лекции, упражнения или семинарни занятия по учебни
програми по допълнителни дисциплини, допринасящи за разработването
на дисертационния труд;
б) провеждане на специализации, в България или чужбина по темата на
дисертацията;
в) провеждане на изпити по специалността;
г) провеждане на допълнителни изпити;
д) други форми на обучение по преценка на докторанта и научния
ръководител – практически задачи (напр. водене на болнични легла и
полагане на дежурства, съгласно регламента на Правилника на МУ за
обучение на докторанти).
2. В колона 3 се попълва информация за формата на подготовка –
лекции, упражнения, семинари, курсове, дистанционно обучение и др.
3. В колона 4 се попълва информация за времетраенето на подготовката
по съответната дейност. Използва се диапазон 1ви – 36ти месец (за
редовните докторанти и 1ви-48ми месец (за задочните докторанти). За
докторантите на самостоятелна подготовка този интервал се определя от
решението на факултетния съвет за срока, в който дисертационния труд
следва да се завърши, считано от датата на зачисляване.
4. В колона 5 се попълва информация за формата, с която завършват
задачите по индивидуалния план – изпит (устен или писмен), събеседване
и др.
* Забележка: четвърта година обучение се попълва САМО за докторанти –
задочна форма на обучение.

В. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Професионално направление, научна област, научна специалност:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Тема на дисертацията:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. Анотация на темата (до 200 думи):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. План-програма за работа:
No

1.
1.

2.
2.
3.
3.

Етапи
 Анализ на състоянието на проблема – изготвяне на
литературен обзор и представяне пред катедрата;
Формулиране на научна хипотеза.
 Формулиране на целта и задачите на докторантурата;
 Подготовка на раздел на дисертацията;
 Подготовка и изнасяне на доклад (публикуване на
статия).
 Теоретични и/или експериментални изследвания;
 Формулиране на изводите;
 Подготовка на раздел на дисертацията;
 Подготовка и изнасяне на доклад (публикуване на статии).
 Практическо решаване на проблема;
 Подготовка на раздел на дисертацията;
 Подготовка и изнасяне на доклад (публикуване на статии).
Формулиране на общите изводи и приносите.

4.
5.
5. Окончателно оформяне на дисертацията.
6.
6. Подготовка на автореферата.
7.
7. Предварителна защита.
8.
8. Окончателна защита.
9.
Забележка: План-програмата е примерна.
Докторант:
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Научен ръководител:
(…………….)

Дата:……………….

(………………)
Ръководител научно звено:
(……………)
Подпис и печат

