Система за оценка на качеството на образованието на
докторантите в БАН
Прилаганaта в БАН система за оценка на докторантско образование е
съобразена изцяло с действащите нормативни документи в страната и
кореспондира с най-добрите европейски и световни практики. Тя спомага
за максимално широко интегриране в Европейското изследователско
пространство, както и за разширяване на използването на международно
признати стандарти и процедури за оценка на качеството на образованието
и научните резултати. Системата за оценка на качеството на
докторантското образование в БАН е насочена към съблюдаване на
седемте Европейски принципи за иновативно обучение на докторантите от
2011 г. Тя се характеризира със следното:
 За постигне на върхови постижения в изследванията се прилагат
стандартни изисквания към всички етапи от образователния процес.
Тези постижения се гарантират и чрез процедури за оценка на
изследователската среда и дали тя има критичната маса в дадено
научно направление.
 Атрактивността на институционалната среда за научни изследвания
в БАН се гарантира с възможностите за кариерно развитие, в
съответствие с Европейската харта за изследователите и Кодекса за
поведение при наемане на изследователи.
 Интердисциплинарните
изследователски
възможности
за
докторантското обучение в БАН се гарантират от самата отворена
изследователска среда и култура, предоставяща подходящи
възможности за взаимно допълване и обогатяване между
изследователските дисциплини. Те се гарантират и чрез системата от
курсове на Докторантското училище при БАН.
 Отвореността към индустрията и други сектори на заетостта се
гарантира от политиката на БАН и се реализира чрез стажове по
време на обучението на изследователите; споделено финансиране;
участието на неакадемични звена на съответната индустрия в
информирането /предоставянето на обучение и надзор; насърчаване
на финансовото участие на съответната индустрия в докторските
програми; насърчаване на алумни мрежи, които могат да подкрепят
кандидата (например чрез схеми за наставничество/менторство) и

програмата му за обучение, както и широк спектър от хора /
технологии/ дейности за трансфер на знания.
 Докторантското обучение осигурява възможности за участие в
международни мрежи, т.е. чрез съвместни научни изследвания,
съвместни докторантски програми (co-tutelle), двойни или съвместни
научни степени. Мобилността се насърчава чрез конференции,
кратки изследователски визити и командировки, или с по-дълъг
престой в чужбина.
 Обучение за създаване на прехвърлими (трансферабилни/меки)
умения се гарантират чрез осигуряване на възможностите за
комуникация, работа в екип, предприемачество, управление на
проекти, управление на правата върху интелектуалната собственост,
научната етика, стандартизация, връзки с бизнеса и др.
 Качеството на образованието на докторантите се осигурява чрез
процедури за отчетност, гарантиращи повишаване на качеството на
научните изследвания в областта, както и чрез насърчаването на
прозрачни и отчетни процедури за допускането, ръководството,
присъждането на докторската степен на докторанта и последващото
му кариерно развитие. По този начин се осигурява качеството на
образователния процес от зачисляването до завършването на
докторантура.
Системата за качество на докторантското образование в БАН
предоставя референтна рамка, като същевременно запазва гъвкавостта и
автономията на институтите и на докторантите в този процес.

