КРЕДИТНА СИСТЕМА – ОБЩИ ПРАВИЛА
С решение на УС на БАН (Протокол 02, т.4 / 08. 02. 2006) беше утвърден и
влезе в сила от датата на приемането му Правилник за Дейността на Центъра
за Обучение (ЦО) и Академичния Съвет (АС) при БАН. С този Правилник се
регламентира задължителното прилагане на кредитна система при
подготовката на докторанти, с което в БАН обучението в третата степен на
висшето образование се издига на качествено ново равнище. Съгласно
Правилника образователната програма на докторантите в БАН се
осъществява в съответствие с кредитната система за обучение в
Докторантското училище към ЦО. Обучeнието на всеки един докторант ще
се счита за успешно завършено при събрани най-малко 250 кредита. Тези
кредити ще се получават в три образователни модула, които представляват
общо специализирано обучение, индивидуално специализирано обучение и
общо академично обучение.
Общото специализирано обучение изисква докторанта да завърши успешно
най-малко 2 избираеми лекционни специализирани курса, в които трябва да
бъдат усвоени основни теоритични и/или методологични познания в областта
на дисертационната тема или в близка до нея интердисциплинарна област.
Успешното завършване на такъв лекционен курс носи 20 кредита.
Индивидуалното специализирано обучение се планира от научния
ръководител на докторантурата и се провежда съгласно годишните
индивидуални планове за подготовка на докторанта като включва изпит по
специалност (40 кредита).
Общото академичното обучение на докторанта се състои в подготовка по
чужд език (25 кредита) и компютърни умения (25 кредита).
Останалите кредити докторантите ще получат от публикуваните научни
трудове и участия в научни форуми (Приложение 2 от Правилника за
дейността на ЦО).
Горните изисквания няма да се прилагат по отношение на докторанти, които
са започнали своето обучение преди 2006 година.
Тази високо отговорна задача изисква всички докторантски лекционни
курсове да бъдат на най-съвременно равнище, което може да бъде
постигнато, ако за лектори се привличат изявени учени и специалисти от
институтите на БАН, или в отделни случаи и от извън академични звена

Всички хабилитирани учени в институтите на БАН, които биха пожелали да
изнесат специализирани лекционни курсове пред докторанти трябва да бъдат
информирани за следното:
■ Докторантският лекционен курс трябва да бъде с конкретна и ясна
тематика Такъв курс трябва да способства за изпълнението на конкретни
задачи, стоящи за решаване пред докторанта, разширявайки познанията му в
съответната научна специалност или в подходящи интердисциплинарни
направления.
■ Организаторът на докторантски лекционен курс трябва да е
хабилитиран учен. По негова преценка в изпълнението на лекционната
програма могат по взаимна договореност да участват и други, включително и
нехабилитирани учени. Предложението за докторантски лекционен курс се
прави от неговия организатор и се одобрява от НС на ПНЗ на БАН, в което той
е на основен трудов договор.
■ Предложението за докторантски лекционен курс трябва да съдържа
(i) анотация, изясняваща целите на курса и специалностите към които е
адресиран,
(ii) кратка учебна програма със заглавия на основните теми,
(iii) библиография с необходимата задължителна и препоръчвана
литература,
(iv) начин за оценяване на придобитите от докторанта нови знания
(изпит, тест, есе, събеседване, експеримент, повторно оценяване при
неуспех и т.н.).
■ Одобрените от НС на ПНЗ предложения за докторантски лекционни
курсове трябва да бъдат получени в ЦО за утвърждаване от Академичния
съвет (АС). Предложения за докторантски лекционни курсове могат да се
правят текущо през годината.
■ Утвърдените от АС докторантски лекционни курсове се обявяват в
сайта на ЦО. Записванията на докторантите в избраните от тях докторантски
лекционни курсове се извършва само от лектора.
■ Задължителният хорариум за докторантски лекционен курс е 26-30
учебни часа. При успешно завършване на лекционния курс докторантът
получава оценка. Всеки успешно завършен лекционен курс носи на
докторанта 20 кредита. Всеки организатор на докторантски курс
задължително води дневник на курса, в който следва да се отразяват
лекциите, присъствието и успеваемостта.
■ За провеждане на специализираните докторантски курсовена
редовните и задочни докторанти по държавна поръчкаглавните
счетоводители на институтитепокриват тези разходи от събраните
докторантски такси. Докторантите на самостоятелна подготовка или на
платено обучение в БАН заплащат от собствени средства или от други
източници.

■ Лекторите в докторантски курсове (лекционни и консултативни)
получават хонорар съгласно броя на докторантите
- При консултативен курс от 1 човек лекторът не получава заплащане;
- При консултативен курс от 2 до 5 докторанти лекторът получава
заплащане за 20 учебни часа;
- При лекционен курс, когато докторантите са над 5 лекторът получава
заплащане за 30 учебни часа.

