
 
 

Клиника/отделение________________________________________________ 

Утвърден на НС 

Протокол № ............/ ....................... г. 

Председател на НС:                  

(акад.дл., степен, фамилия)  

АТЕСТАЦИОНЕН ЛИСТ 

на докторанта 

1.      Име, презиме, фамилия: 

……………………………………………………………………………………… 

2.      Шифър и наименование на професионалното направление: 

……………………………………………………………………………………… 

3.       Наименование на научната специалност: 

……………………………………………………………………………………… 

4.      Научно звено /  клиника/отделение 

……………………………………………………………………………………… 

5.      Научен/и ръководител/: 

……………………………………………………………………………………… 

6.      Номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура: 

……………………………………………………………………………………… 

7.      Форма на докторантурата: 

……………………………………………………………………………………… 

8.      Период на атестиране: 

……………………………………………………………………………………… 

 

А. Учебна работа и педагогическа дейност 

1. Прослушани лекции по дисциплините от груповия учебен план за 

подготовка на докторанти: 



 

……………………………………………………………………………………… 

2. Положени изпити от докторантски минимум по 

…………………………………… дата: ……………… оценка: ……………… 

…………………………………… дата: ……………… оценка: ……………… 

3. Прослушани лекции и положен  изпит  от груповия учебен план 

…………………………………… дата: ……………… оценка: ……………… 

4. Изнесени …….....  часа лекции на тема 

……………………………………………………………………………………… 

5. Водени ….... часа упражнения/курсова работа/курсов проект/дипломно 

проектиране. 

Б. Научно-изследователска работа 

5. Тема на дисертацията: 

……………………………………………………………………………………………… 

6. План-програма и отчет за извършената работа: 

No План-програма Отчет 

Етапи Срок Извършена работа Срок 

1. Анализ на състоянието на 
проблема.  
Формулиране на изводите, 
целта и задачите на 
докторантурата. 
Написване на глава I на 
дисертацията.  
Написване и изнасяне на 
доклад 

(публикуване на статия). 

ХХ.ХХ.ХХХХ   

2. Теоретични изследвания. 
Формулиране на изводите. 
Написване на глава II на 
дисертацията. 
Написване и изнасяне на 
доклад 

(публикуване на статия). 

ХХ.ХХ.ХХХХ   

3. Практическо решаване на 
проблема. 
Формулиране на изводите. 
Написване на глава III на 
дисертацията. 
Написване и изнасяне на 
доклад 

(публикуване на статия). 

ХХ.ХХ.ХХХХ   

4. Експериментални 
изследвания. 

ХХ.ХХ.ХХХХ   



 

Формулиране на изводите. 
Написване на глава IV на 
дисертацията. 
Написване и изнасяне на 
доклад 

(публикуване на статия). 

5. Формулиране на общите 
изводи и приносите. 

ХХ.ХХ.ХХХХ   

6. Окончателно оформяне на 
дисертацията. 

ХХ.ХХ.ХХХХ   

7. Написване на 
автореферата. 

ХХ.ХХ.ХХХХ   

8. Предварителна защита. ХХ.ХХ.ХХХХ   

9. Окончателна защита. ХХ.ХХ.ХХХХ   

 
Забележка: План-програмата и отчетът за извършената работа са примерни. 
 

Заключение на научното звено за извършената от докторанта работа 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ОЦЕНКА: ……………………………………………………………… 

 

Докторант: /................ / 

Научен ръководител: /......... ......./  
 
 
 

Дата: ……………… 

 
Ръководител научно звено: 
/.............................../  

 
 


