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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ДОКТОРАНТУРАТА В „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ 

ТОКУДА” ЕАД 
 

ДОКТОРАНТУРАТА Е ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА 

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН”ДОКТОР” 
 

Целта на докторантурата е изграждане на учени със задълбочени теоретични 

знания и практически умения в конкретната научна област и способност за 

самостоятелни научни изследвания. 

Подготовката на докторанти и успешната защита на степента  ще осигури на 

болинцата млади, подготвени кадри, не само продължаващи традициите, но и 

владеещи съвременни научни технологии. 

1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 

ДОКТОРАНТУРАТА  

1.1. Овладяване на научната специалност, по която се провежда 

докторантурата. 

Отг. Научни ръководители 

1.2. Формиране на специфични изследователски и практически умения по 

научната специалност, включване в научната работа на съответните клинични 

звена – клиники, отделения, лаборатории. 

Отг. Научни ръководители 

1.3. Формиране на необходими за професионалната реализация на докторанта  

Умения за: 

 Работа в академична среда; 

 Комуникация и презентация; 

 Писмено и говоримо общуване на чужди езици; 

 Използване на съвременни диагностични, оперативни и терапевтични 

технологии; 

 Комуникация с колеги и пациенти; 

 Работа в екип; 

 Решаване на проблеми; 

 Подготовка на научни проекти; 

 Самостоятелна работа; 

 Научен анализ – обсъждане на резултати и  разралотване на изводи и 

предложения. 



 

2 

 

Отг. Научни ръководители 

1.4. Докторската програма и индивидуалният план да дадат възможност след 

завършване и защита на дисертационен труд за провеждане на независими, 

оригинални и научно-значими изследвания  и за критично оценяване на работата 

на други изследователи. 

Отг. Научни ръководители, Ръководители на клинични звена 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ 

2.1. Включване на млади лекари и специализанти в научно-изследователската 

работа на клиничните звена с цел подготовка за  обучение по докторски програми  

Отг. Научни ръководители, Ръководители на клинични звена 

2.2.  Организиране и провеждане на докторанските конкурси съгласно 

изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение и всички 

вътрешно нормативни документи по провеждането на докторската програма в 

научната организация. 

Отг. Председател на НС, Ръководство на болницата 

2.3. Създаването на условия и увереност за завършване на докторантурата и 

дисертационния труд в срок  изисква спазването на следните условия: 

 Подбор на кандидат докторанти с доказани възможности и силна 

мотивация за научна работа; 

 Осигуряване на опитен научен ръководител; 

 Осигуряване на база със съвременно оборудване за провеждане на 

научните изследвания; 

 Финансово осигуряване на научните разработки, информационно 

обезпечаване на научното проучване (компютри, библиотечни услуги и др.); 

 Съдействие за публикуване на научни статии в реферирани научни 

издания; 

 Създаване на условия за участие с доклади на научни форуми в 

страната и в чужбина. 

Отг. Ръководство на болницата, ръководители на клинични звена, научни 

ръководители 

3. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА НАУЧНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ 

3.1. Научният ръководител трябва да има ОНС „доктор” или научната степен 

„д.м.н.” и активно да се занимава с научна работа, да има опит в ръководството на 

докторанти, да е с добра научна реализация ( публикации и цитирания в 

международни индексирани списания в своята област) и да отговаря на 

минималните национални изисквания за съответната област. 

3.2. Научният ръководител трябва да стимулира, съдейства и проследява 

изследователската работа и научните дейности на докторанта, включително 

публикуването на резултати от дисертационния труд. 
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3.3. Научният ръководител е задължен да осъществява периодичен контрол за 

изпълнението на индивидуалната програма на докоторанта, за участието му в 

обучението по групов план, за годишните научни отчети и да изготвя ежегодна 

атестация и оценка на докторанта.  

Отг. Ръководство на болницата, научен съвет,  ръководители на клинични 

звена, научни ръководители 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО, РЕСУРСНО И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДОКТОРАНТИТЕ 

4.1. Осигуряване на актуални програмни продукти и сатистически пакети за 

обработка на данните. 

Отг. Ръководство на болницата 

4.2. Оказване на съдействие за участие в научни сесии, конференции, 

публикации на научни съобщения. 

Отг. Ръководство на болницата, научни ръководители 

4.3. Ангажиране на докторантите при разработване на проекти за участие в 

национални и международни проекти. 

Отг. Ръководство на болницата, научни ръководители 

4.4. Издаване на учебни помагала за докторантите 

Отг. Ръководство на болницата, НС 

4.5. Повишаване на качеството на докторанските програми чрез подпомагане 

мобилността на докторантите и международен научен обмен. 

Отг. Ръководство на болницата, НС 

 
  

 


