БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДОКТОРАНТ
(за докторанти, зачислени след 01.01.2019 г.)
1.

Име (собствено, бащино и
фамилно)

2.

Дата на зачисляване

3.

Заповед (номер/дата)

4.

Докторска програма

5.

Област на висше образование

2. Хуманитарни науки

6.

Професионално направление

2.1. Филология

7.

Научна специалност

8.

Форма на обучение (редовна,
задочна, на самостоятелна
подготовка)

9.

Срок (3 или 4 години – в
зависимост от формата на
обучение)

10. Тема на дисертационния труд
11. Научен ръководител
12. Секция

1

І. Изпълнение на образователната програма

Срок за
изпълнение

І.1. Изпит по базов специализиран предмет (докторантски минимум
по специалността) (40 кредита)
Заглавие на курса: ……
І.2.1. Специализиран докторантски изпит (20 кредита)
Заглавие на курса: ……
І.2.2. Специализиран докторантски изпит (20 кредита)
Заглавие на курса: ……
І.3. Изпит по чужд език (25 кредита)
Език: ……
І.4. Изпит по компютърни умения (25 кредита)
Заглавие на курса: ……
I.5. Други изпити (по избор):
…
Срок за

II. Работа над дисертационния труд

изпълнение

II.1. Научноизследователска работа
II.2. Оформяне на дисертационния труд
-
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IІІ. Докладване пред научни форуми на резултати по темата на
дисертацията

Срок за
изпълнение

(Задължителен минимум от 40 кредита)1
ІV. Публикации на резултати по темата на дисертацията

Срок за

(Задължителен минимум от 30 кредита)2

изпълнение

-

дата: ………………

Докторант:

___________________________
(...............)

Научен

___________________________

ръководител:

_
(...............)

Индивидуалният

план

е

обсъден

и

одобрен

на

заседание

на

секция

„……………………………………………………………………………“ на ………………
Завеждащ секция:
(...............)

1

Изнесените доклади се оценяват по следния начин:
- доклад пред научен семинар на ИЛ – 8 кредита;
- доклад на национален научен форум – 24 кредита;
- доклад на международен научен форум – 32 кредита.
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Кредитите за публикации на научни резултати са съобразени с минималните изисквания по научни области от Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на
науките, приет с Решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г.
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Бланката за Индивидуалния учебен план е базирана на Общия учебен план, приет от
Научния съвет на ИЛ–БАН (Протокол № 8 от 1.06.2021 г.) и одобрен от директора на
ИЛ–БАН доц. д-р Пенка Ватова.
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