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От успешно издържания изпит за
кандидатстване в докторантура до
успешната защита - 1
http://www.iict.bas.bg/education.html

От успешно издържания изпит за
кандидатстване в докторантура до
успешната защита - 2
●
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Зачисляване в докторантура
Договор за подготовка на докторант в ИИКТ – БАН
в редовна докторантура по държавна поръчка
Индивидуален учебен план на докторанта
➢

Докторантско училище
Център за обучение (ЦО): http://edu.bas.bg/

●

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по
кредитна система (Приложение № 2) от
Правилника за дейността на ЦО
http://edu.bas.bg/documents/nov_pravilnik_bg_111101.doc

От успешно издържания изпит за
кандидатстване в докторантура до
успешната защита – 3
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Годишна атестация на докторантите
Отчисляване с право на защита – чл. 4 (ал. 7вг)
от Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в БАН
Извлечение от нормативни документи

Процедура по защита на дисертация - 1
Преди изтичане на срока за подготовка докторантът представя
доклад за постигнатите от него резултати пред семинара на
първичното звено, където е зачислен. Семинарът чрез
гласуване на присъстващите хабилитирани и нехабилитирани
учени прави едно от следните предложения за решение от
Научния съвет:








докторантът да бъде допуснат до предварителна защита;
защита
срокът на подготовка на докторанта да бъде удължен
еднократно до 1 година без право на стипендия;
стипендия
докторантът, ако е положил всички необходими изпити, да
бъде отчислен с право на защита до 2 години;
докторантът да бъде отчислен без право на защита,
защита като
възстанови сумата на получените стипендии и други
средства, свързани с обучението му.

Процедура по защита на дисертация - 2
➢

➢

Дисертационният труд трябва да съдържа научни или
научно-приложни
резултати,
които
представляват
оригинален принос в науката.
науката Едни и същи публикации не
могат да бъдат включени в две или повече дисертации за
получаване на една и съща научна степен освен в случаите,
когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат
разделени по методичен и/или авторски принос чрез
разделителен протокол между авторите.
Дисертацията на кандидата трябва да е базирана на поне
три научни публикации, поне една от които да е в списание
с импакт фактор или в специализирано международно
издание.

Процедура по защита на дисертация - 3






Чрез официално заявление (odt/
odt pdf),
pdf което получава входящ
номер при административния секретар на ИИКТ-БАН,
докторантът представя дисертацията си, както и автореферата
към нея, на научния ръководител.
Научният ръководител заявява своята оценка в доклад (odt/
odt pdf)
pdf
до ръководителя на секцията. При положителна оценка за
готовността на докторанта за защита на дисертационния труд в
доклада си научният ръководител предлага откриване на
процедура за предварително обсъждане (предварителна
защита) на дисертацията в съответната секция.
В доклад (doc/
doc pdf)
pdf ръководителят на секцията предлага на
директора на ИИКТ-БАН насрочване на предварителна
защита, както и списък от специалисти за разширяване на
специализираното научно звено, ако е необходимо. Този
доклад се предава не по-късно от 11 дни от планираната
предзащита.

Процедура по защита на дисертация - 4






Предварителната защита се насрочва със заповед на директора
не по-рано от 10 дни от датата на издаване на заповедта.
Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред
съвета на първичното звено, като трябва да присъстват поне 5
хабилитирани лица,
лица специалисти в областта на дисертацията
и/или в свързана с нея област, от които поне 3 са професори
или доктори на науките.
Заседанието на семинара завършва с приемане на решение
относно качествата на предложения труд и при положително
становище се предлага състав на Научно жури. При
отрицателно становище на семинара Научният съвет предлага
доработване или преработване на дисертационния труд в
рамките на 6 месеца. Изготвя се протокол от семинара на
секцията.
секцията

Процедура по защита на дисертация – 5
След положително решение на семинара от предварителната
защита за готовността за защита кандидатът подава в
едномесечен срок в Научния съвет следните документи:
✔

✔

✔

✔

копие от диплома за „магистър”;
заповед за отчисляване с право на защита, или
удостоверение, че всички изпити от индивидуалния учебен
план са издържани успешно (за докторантите, чийто срок
на обучение не е изтекъл);
протокол от проведената предварителна защита (doc/
doc pdf);
pdf
списък и копие на отпечатани или приети за печат научни
публикации и други материали, доказващи постиженията
на кандидата;

✔

дисертация в 6 екземпляра;

✔

автореферат в 10 екземпляра;

Процедура по защита на дисертация – 6
✔

✔

резюме на дисертацията на английски език (в сила от
01.10.2013 г.);
г. указанията за подготовката на резюмето са
публикувани на www.iict.bas.bg/dissertations/BG/for_authors.html;
декларация от всеки от предложените членове на научното
жури за съгласие за участие и отсъствие на конфликт на
интереси с разглеждания дисертационен труд:
✔

вътрешен член (doc/
doc pdf);
pdf

✔

външен член (doc/
doc pdf).
pdf

Съгласно заповеди №№ I-11/09.01.2013 г. и I-32/30.01.2013 г. на
председателя на БАН отпечатването на дисертациите и
авторефератите се извършва в Академичното издателство
“Проф.
Марин
Дринов”
след
успешно
проведена
предварителна защита на дисертационния труд. Подробна
информация относно необходимите документи и материали и
указанията за тяхната подготовка се съдържа в следния файл.
файл

Процедура по защита на дисертация – 7
●

●

●

Научният съвет в срок не по-късно от един месец след
предложението на първичното звено определя научното
жури и прави предложение до директора на ИИКТ-БАН за
утвърждаване на състава му, както и за дата на защитата.
В 7-дневен срок от предложението на Научния съвет
директорът на ИИКТ-БАН със заповед утвърждава
научното жури, с която се определя и датата на защитата.
Научното жури е в състав пет хабилитирани лица в
съответната научна област или научни области по темата на
дисертацията. Най-малко един от членовете на журито е
професор.
професор Най-малко трима от членовете на журито са
външни за ИИКТ-БАН.
ИИКТ-БАН Научният ръководител е член на
журито, ако е хабилитирано лице.
лице

Процедура по защита на дисертация - 8
●

●

●

●

Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища.
Една от рецензиите задължително се изготвя от външен за
ИИКТ-БАН член на журито.
журито Рецензиите и становищата
завършват с положителна или отрицателна оценка и се
предават в първичното звено до 3 месеца от избора на
научното жури.
жури
За успешно защитена се смята дисертация, получила на
защитата най-малко три положителни оценки,
оценки като всеки член
от журито публично обявява своята оценка; примерен
протокол от заседанието на Научното жури (doc/
doc pdf).
pdf
При успешна защита решението на Научното жури за
придобиване на образователната и научната степен "доктор" е
окончателно и влиза в сила от момента на вземането му.
му
Дипломата се издава на български език,
език а при заявено искане
от лицето се издава и приложение на английски език.
Дипломата се издава от БАН по единен образец и се изпраща
от ИИКТ-БАН в тридневен срок в МОМН за регистриране, а в
четиринадесетдневен срок в НАЦИД.
НАЦИД

Права на докторантите
(в ИИКТ-БАН) - 1

От Договора за подготовка на докторант в ИИКТ –
БАН в редовна докторантура по държавна поръчка:




работно място,
място подходящо за обучение на докторанта,
и достъп до информационните и комуникационни
средства на ИИКТ;
ИИКТ
финансови средства по защитата на дисертацията и за
изготвяне на автореферата в съгласие с финансовите
норми на БАН, когато защитата е в рамките на
законовия срок на докторантурата или ако в
двугодишен срок след отчисляването с право на
защита докторантът представи всички материали по
дисертацията за откриване на процедура за защита и
след съответното положително решение на НС на
ИИКТ;

Права на докторантите
(в ИИКТ-БАН) - 2






държавна стипендия, общежитие;
общежитие
да работи по трудови правоотношения в ИИКТ-БАН
или в друга организация почасово до 3 ч. и 30 мин.
дневно, когато това няма да пречи на изпълнението на
образователната и научната програма на докторанта;
при неизпълнение на задълженията на директора и
научния ръководител по договора да се отправи
молба до НС на ИИКТ,
ИИКТ като при неудовлетворително
за докторанта решение той може да отправи жалба до
Академичния съвет на ЦО при БАН и след това да
търси правата си по законов ред.

Задължения на докторантите
(в ИИКТ-БАН) - 2






да заплаща в срок предвидената държавна такса;
такса
да изпълнява в срок задълженията си по
образователната и научната програма,
програма приета от НС на
ИИКТ;
да възстанови получената до този момент сума като
стипендия при прекратяване на докторантурата по свое
желание (в срок посочен в съответната заповед на
директора), освен в случаите на прекратяване на
докторантурата по здравословни причини;

Задължения на докторантите
(в ИИКТ-БАН) – 3






да докладва периодично най-малко един път годишно
пред научния семинар на секцията по въпроси,
свързани с дисертацията му, както и на научни
форуми, и да посещава научните семинари на ИИКТ;
отчет за работата на всяко тримесечие,
тримесечие извършена по
дисертационния труд или докторския минимум,
заверен от научния ръководител и потвърден с
доказателствен материал (за редовните докторанти);
докторанти
годишни атестационни карти.

В помощ на докторантите в
ИИКТ-БАН
●

●
●

●

●

Заглавна страница на дисертация
(DOC и TeX формат)

Декларация за оригиналност на резултатите
Заглавна страница на автореферат
(DOC и TeX формат)
Указания за използването на примерните
варианти на дисертация и автореферат на
LaTeX
Бланки на документи
http://parallel.bas.bg/dpa/BG/documents.htm

Предстоящи съвместни
мероприятия на докторантите в
ИИКТ-БАН през 2013 г.
●

Отчетна сесия – ноември 2013 г.
➢

Изпити (кредити)

➢

Публикации

➢

Доклади на научни семинари и форуми

➢

Дисертация

гл. ас. д-р Райна Георгиева
Представител на младите учени в Научния съвет на
ИИКТ-БАН (чл. 38, ал. 5 от Устава на БАН)
Секция по паралелни алгоритми,
ръководител проф. Иван Димов
http://parallel.bas.bg/dpa/
блок 25А,
25А стая 111А
Тел.: 02 / 979 66 08
И-мейл: rayna@parallel.bas.bg

