СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИМЕРНО ДОСИЕ
НА ДОКТОРАНТИТЕ В НАИМ – БАН
I. КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРАНТИ:
Документи:
1. Молба до Директора на НАИМ, в която кандидатите посочват
специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще
държат втория конкурсен изпит;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър”
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в ЦО – БАН (ул.
„Сердика” №4);
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната научна област.
II. Изпълнение на индивидуален план на докторанта
Текущи документи и процедури:
1. Заповед на Директора на НАИМ за съставяне на Комисия за преглед
на документите на кандидатите за докторанти;
2. Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането
им до конкурса, както и за датата и мястото на провеждането на
изпитите по специалността и чуждия език;
3. Заповед на Директора на НАИМ за съставяне на Изпитни комисии в
съответните научни звена;
4. Протокол от кандидат-докторантски изпит по специалността –
писмен и устен;
5. Сертификат за изпит по чужд език;
6. Решение на Научния съвет на НАИМ за Зачисляване на одобрения
кандидат-докторант към съответното Научно звено и разглеждане на
предложенията на последното за тема на докторска теза и научен
ръководител;
7. Заповед на Директора на НАИМ за Зачисляване на кандидатдокторанта към съответното Научно звено и утвърждаване на

одобрените в Научния съвет на НАИМ тема на докторска теза и
научен ръководител;
8. Подписан типов договор (приложение 1) от Правилника на ЦО БАН –
за редовните докторанти.
9. Индивидуален план на докторанта, одобрен от първичното звено и
НС на НАИМ;
10.Годишни отчети на докторанта, представени през първичното звено;
11. Справки за набавените необходими кредити (250) в изпълнение на
индивидуалния план на докторанта (от положение изпити, курсове,
статии, участие в конференции и др);
12. Молба за Отчисляване на докторанта;
13. Протокол от първичното звено от обсъждането на отчета на
докторанта и становището на научния ръководител;
14. Решение за Отчисляване на докторанта от Научния съвет на НАИМ;
15. Заповед на Директора на НАИМ за Отчисляване на докторанта.
Документи и процедури за защита на докторска теза:
1. Молба на докторанта до Научното звено, към което е зачислен, за
избор на дата и място за Обсъждане (Предзащита) на докторската
му теза в същото;
2. Обща оценка на докторанта по кредитната система (приложение №
2) от Правилника на ЦО БАН.
3. Заповед на Директора на НАИМ за утвърждаване на дата и място за
Обсъждане (Предзащита) на дисертационния труд в Научното
звено, към което е зачислен докторантът;
4. Протокол от обсъждане (Предзащита) на дисертационния труд в
Научното звено, към което е зачислен докторантът;
5. Обсъждане и предложения за състав на Научно жури от Научното
звено, към което е зачислен докторантът, след положителна оценка
при Обсъждането (Предзащитата) на дисертационния труд в същото;
6. Решение на Научния съвет на НАИМ за одобряване или отхвърляне
на предложеното от Научното звено, към което е зачислен кандидатдокторантът, Научно жури за защита на докторската му теза;
7. Заповед на Директора на НАИМ за утвърждаване на място и дата за
провеждане на Първото заседание на одобреното от Научния съвет
на НАИМ Научно жури, на което членовете му трябва да изберат
свой Председател и двама рецензенти;
8. Уведомително писмо на Председателя на Научното жури, до
членовете на същото, относно задълженията на всеки от тях и

сроковете, които постановява Закона за развитието на академичния
състав за написване и изпращане на рецензиите и становищата – до
3 месеца след Първото заседание на журито;
9. Рецензии и становища на Научното жури (своевременно
публикувани на сайта на НАИМ);
10. Преди публичната си защита докторантът подписва Декларация за
оригиналност на написания от него труд (публикувана на сайта на
НАИМ);
11. Протокол от откритото заседание по публичната защита на
дисертационния труд на докторанта.

