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Препоръчителни изисквания към дисертационен труд за придобиване на образователната 

и научна степен ”доктор”. 

 

І. Структура и същност на разделите на дисертационния труд 

 

1. Въведение – определя синтезирано научния обхват на дисертацицята и проблема, който ще 

се изследва в дисертационния труд, както и важността му за научната област. 

 

2. Обзор на научната литература  

 

1. Представя научните постижения по темата на дисертационния труд  до момента. 

2. Кандидатите трябва да покакажат, че имат изчерпателни познания по публикувани 

източници в областта и разбират най-важните теоретични и методологични въпроси. 

3. Обзорът на научната литература трябва да съдържа критичен и аналитен подход и да е 

кратък и ясен, без да включва несъществена литература или отклонения без вързка с проблема..В 

резултат на направения преглед трябва да се повдигнат някои въпроси или разногласия, които 

изискват по-нататъшно проучване. 

4. Обзорът на научната литература трябва да служи като обсновка на важността на 

дисертацията, от гледна точка на това какво тя ще допринесе към изследвания проблем и с какво 

ще обогати научното познание до момента. 

5. Научният проблем, изследван в дисертацията, трябва да произтича от синтетичния 

преглед н научната литература. 

 

3. Цел, задачи, материали и методи на изследванията  

 

1. Целта на дисертацията трябва да бъде точно и конкретно формулирана, а етапите на 

изследването да се представят като отделни задачи. Трябва да се направи ясно и кратко 

изложение на изследвания научен проблем, заедно с набор от точно определени научни 

хипотези, предположение, или въпроси, които изследването трябва да постави.  

2. Кандидатите трябва да покажат умения за обосноваване на избрания метод, с подходяща 

мотивация за всеки конкретен случай. 

3. Дисертацията може да има смесена методология, използваща методи  от различни научни 

области. 

4. Кандидатите трябва да демонстрират,че използваните методи са избрани чрез съзнателен 

процес на обмисляне и че критериите, както положителните, така и  отрицателните страни на 

индивидуалния избор на метода, са добре определени. 

5. Методите, събраните и обработени материали, както и последователността на провеждане 

на поручванията в дисертацията трябва  да бъдат прецизно описани, така че да позволяват ясно 

разбиране на същността на извършените изследвания, както и бъдещето им възпроизвеждане от 

други учени. 

 

4. Анализ на резултатите  

 

1. Получените резултати трябва да бъдат изчерпателно и коректно описани, за да може да се 

докаже, че са достатъчни за изпълнение на поставените задачи. 
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2. Всеки възникнал проблем при анализа следва да се идентифицира и да се предложи 

подходящо решение. 

3. При количествени изследвания кандидатите трябва да предвидят и подходяща 

статистическа оценка на проблема чрез анализ на надежността, грешките при измерването и 

допустимите  отклонения. 

4. Кандидатите трябва да разбират предположенията, които правят, както и да 

интерпретират използваните статистически методи. 

5. Анализът трябва ясно да е свързан с формулираните хипотези, предположения или научни 

въпроси, които формират изложения изследователски проблем. 

6. Кандидатите трябва да могат да докажат решението си при обобщеното представяне на  

ключовите данни в рамките на текста, да обзначат основните данни и данните от второстепенно 

значение. 

7. Данните следва да се представят по добре структуриран начин (таблици, фигури, 

графични схеми, резултати от клинични показатели, изследвания , тестове и др. подобни  

нагледни източници на данни), с ясна последователност и свързани с представените резултати. 

8. Обобщено, кандидатите трябва да могат да демонстрират ЗАЩО е проведен всеки 

отделен анализ и КАКВО  показва анализът на данните. 

 

5. Обсъждане на резултатите  

 

1. Дискусията следва да обобщи (без неоправдано повтаряне на резултатите)  това, което е 

постигнато и го сравни с литературните данни. 

2. Трябва да се  оцени приноса на дисертацията към изследваната област. 

3. Трябва да се направи вързка между собствената работа на кандидата и обсъжданите 

проблеми в в обзора на литературата. 

4. Основните констатации трябва да се тълкуват и свържат с теорията (и практиката), където 

е приложимо). 

5. Може да се включи дискусия, в която кандидатите обсъждат огрниченията при 

изследването и методологията, в светлината на придобитите знания по време на провеждане на 

изследването и да се очертае алтернативен или допълнителен подход, който може да се пролижи. 

6. Трябва да има насоки за бъдещата работа и идентифициране на въпроси, които изискват 

по-нататъшно изясняване. 

 

6. Изводи и препоръки 

 

 Сбито излагане на най-важните изводи от направените проучвания и на приносите. При 

необходимост могат да се направят препоръки към конкретни адресати- национални институции 

др. 

 

7. Библиография  

Изготвя  се съобразно  международните и национални стандарти за книгопис. Авторите се 

подреждат по азбучен ред ( а не по ред на циитране в дисертационния труд) – първо 

авторите на кирилица, след това чуждите автори. 

 

8. Приложения  
Анкетни карти, въпросници и други обемни данни могат да се включат като приложения. 


