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Минимални кредитни критерии (първа до трета година):
В съответствие с Приложение 2.2 от ПРАВИЛНИКА за дейността на Центъра за
обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН, всеки зачислен докторант (след
01.2019г.) трябва да покрие минимум от 200 кредита за периода на обучението си.
Съветът определи този минимум да бъде покрит по следния начин:
Чрез натрупване на кредити през годините, докторантите да се стремят да достигнат:
минимум 60 кредита през първата година от докторантурата;
минимум 140 кредита през втората година от докторантурата;
минимум 200 кредита през третата година от докторантурата;
В допълнение, до края на втората година е необходимо да завършат целия цикъл от
общообразователни компоненти (130 кредита), който включва и „Изпит по
специалността“.
Необходими компоненти при годишна атестация:
Всеки докторант трябва да изпрати в определен срок следните документи до
Атестационната Комисия:
Годишен план за изминалата календарна година;
Годишен отчет за изминалата календарна година;
Оценка от научен ръководител (вж. Годишна оценка от научен ръководител);
Доказателствен материал за работа по дисертационния труд;
Доказателствен материал за всякакви други отчетени дейности, ако такива са налични
(публикации; участия; административна помощ; проектна дейност; присъствия на
обучения или форуми извън БАН, протокол за записване в курс и др.);
Справка за взети кредити (за отчетния период) и общ брой кредити, събрани до
момента.
Допълнителни забележки:
т. 1 Докторанти, участвали в допълнителни дейности извън кредитната система, но
спомагащи дейността на института, ще получат допълнително поощрение в размер на
+0.5 х месечната основа.
т.2 Отчетени дейности, които не са съпроводени с доказателствен материал, няма да
бъдат зачетени.
т.3 Описаните критерии важат за годишните отчети на всички докторанти в ИИНЧ.
За разпределение на допълнителните стипендии се прави годишна атестация на
редовните докторанти от Атестационната комисия в ИИНЧ.

