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дата:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТИТЕ

КРЕДИТИ

І. Апробация на изпълнение на научната програма
1 Задължителни дейности съгласно Приложение 2.2 от трудовия
договор
1.1. Доклади, семинари, конференции, симпозиуми, летни школи и
др. (конкретизира се – в страната/чужбина)

40

Кредити по дейност

0

8 в ИБЦТ
24 в България
32 международно

0

30

2.2. Изготвяне на справка за изворите по темата на дисертацията

0

30

2.3. Изготвяне на структура и методика по темата на дисертацията
и формулиране на предварителни изводи

0

40

2.4. Предаване на част от дисертационния труд (не по-малка от 50
страници то БДС)

0

60

2 Допълнителни дейности
2.1. Изготвяне на библиографска
дисертацията

справка

2.5. Участие в проекти
2.6. Участие в теренна работа
2.7. Спечелени стипендии и грантове
ІІ. Изпълнение на образователната
индивидуалния научен план

по

темата

на

20
20
50
програма

съгласно

1. докторски минимум по специалността
протокол /дата
оценка:
2. допълнителни докторски курсове
протокол /дата
оценка:
3. докторски минимум по чужд език
протокол /дата
оценка:
4. докторски минимум по компютърни умения
протокол /дата
оценка:
III. Публикации на научните резултати по темата на дисертацията
(конкретизира се – в страната/чужбина)

1

130
0

40

0

20 на курс

0

25

0

25

50

40 в България
60 в международно

32 доклад в
България
40 доклад в
международно
Общ брой кредити:
Докторантите, които не покрият минимум от 80 кредита на година няма да съберат допълнително
възнаграждение към стипендията; събралите между 80 и 120 точки ще получат минимално
допълнително възнаграждение; събралите между 120 и 160 кредита ще получат средно
допълнително възнаграждение; и събралите над 150 кредита ще получат максимално допълнително
възнаграждение. Сумите за минимално, средно и максимално допълнително възнаграждение се
изчисляват след като БАН предостави информация за общата сума, която се полага на ИБЦТ за
календарната година
Атестацията е проведена на заседание на секцията на ……………
Атестацията е приета на заседание на НС на ИБЦТ, протокол № …………………./…………………
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