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Клиника/отделение________________________________________________ 

Утвърден на НС 

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

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН 

за подготовка на докторант 

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.      Срок на завършване на докторантурата: 

……………………………………………………………………………………… 

 
А. Учебна и диагностично лечебна дейност 

1.      Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен 
план за подготовка на докторанти.  
2. Обучение по минимум две дисциплини от груповия учебен план – по 
преценка на научния ръководител на докторанта. 
2.1. Законова база и структура на дисертационния труд      срок: ………… 

2.2. …………………………………………………………                   срок: ………… 
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3. Полагане на изпит/и от докторантски минимум 

………………………………………………………………       срок: 

…………… 

………………………………………………………………       срок: 
…………… 

 
4. Изнасяне на 2 часа лекции в курс по продължаващо обучение 

……………………………………………………………………………………… 

 
Б. Научно-изследователска работа 

1.      Проблем: 
……………………………………………………………………………………………… 

2.      Тема на дисертацията: 
……………………………………………………………………………………………… 

3.      Обосновка на темата: 
……………………………………………………………………………………………… 

4.      План-програма за работа: 

No Етапи Срок 

1. Анализ на състоянието на проблема.  
Формулиране на изводите от обзора на литературата,  
целта и задачите на дисертационния труд. 
Написване на глава I на дисертацията.  
Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия). 

ХХ.ХХ.ХХХХ 

2. Теоретични изследвания. 
Фопределяне на материала и методите на изследване. 
Събиране на необходимия материал – провеждане на 
изследвания 

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. Резултати от 
изследванията  
Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия). 

ХХ.ХХ.ХХХХ 

4. Експериментални изследвания. 
Обсъждане на резултатите 

Формулиране на изводите. 
Написване на глава IV на дисертацията. 
Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия). 

ХХ.ХХ.ХХХХ 

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. Публична защита. ХХ.ХХ.ХХХХ 
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Забележка: План-програмата е примерна. 

 

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

Дата: ……………… 

  

Ръководител  научно звено 

 / ............................/  
 

 


