СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

УЧЕБЕН ПЛАН
Утвърждавам:
РЕКТОР на СУ "Св. Кл. Охридски"
Професионално направление: 1.2. Педагогика
Докторски програми:

Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Начална училищна педагогика
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Образователна и научна степен "ДОКТОР"
Форма на обучение: самостоятелна
Продължителност на обучението: 3 години

Приет на Академически съвет:
протокол № ………../………..

І. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
(30 кредита - в зависимост от брой допълнителни избрани курсове)

Докторантски минимум по специалността

задължит
елен

изпит

15

семинарни
занятия

не

практически
обучения

не

не

Разпределение по
години

лекции

Всичко
задължителни
занятия

ЧАСОВЕ

Кредити

Оценяване

Наименование на учебната дисциплина

Вид на докторския
курс

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ

първа година

Изпитът се провежда по индивидуална програма и
конспект, предложени от ръководителя и утвърдени
от катедрата, към която е зачислен докторантът.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО-ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ
Курсове, формиращи академични знания и
компетенции

задължит
елни

изпит

10

текущо

30

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ
Курсове, формиращ специфични
изследователни знания и компетенции

избираем

изпит

5

30

текущо

Курсове по научното направление на
докторантурата (свързан с научното съдържание на избираем

изпит

5

30

текущо

изпит

5

15

дисертационния труд)
Курсове по научното направление на докторантурата
(свързан с научното съдържание на дисертационния
труд)

избираем

15

текущо

Забележка:
1. Признават се курсове, формиращи академични знания и компетенции; специфични изследователски знания
и компетенции, както и курсове по научното направление и тематичната насоченост на докторантурата и организирани от:
1.1. други докторантски училища към Университета
1.2. други университети, с които СУ "Св. Кл. Охридски" има договори за сътрудничество, вкл. докторантска мобилност
2. Докторантите избират не по-малко от един докторантски курс от задължителните курсове и не по-малко от един от избираемите курсове
през целия период на обучение. Докторантът съвместно с научния си ръководител (ако има такъв) избират и залагат в индивидуалния план
един изборен курс с хорариум 30 лекционни часа и пет кредита за всеки курс.
3. Посещението и оценките от задължителните и избираемите докторантски курсове се удостоверят с протокол, издаван от
инспектора докторанти към Факултета по начална и предучилищна педагогика или от съответното звено, където се извършва обучението.
Протоколът се представя на инспектора, отговарящ за докторантите в рамките на 10 работни дни след полагане на изпита.

Наименование на дейността

Кредити

Разпределение
по години

ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
(145 кредита - в зависимост от изпълнение на дейностите по т. 2 брой кредита)

1. Работа по дисертацията
Представен дисертационен труд в основната му част

50

при
зачисляване

Работа по дисертационния труд

15

текущо

Изпълнение на индивидуалния план и представяне на
дисертацията на научния ръководител за готовност за
защита /по чл. 67 (1) от ПУРПНСЗАДСУ/

10

текущо

Вътрешно обсъждане на дисертацията /по чл. 67 (2) и
(3) от ПУРПНСЗАДСУ/

30

трета година

2. Научноизследователска дейност
2. Публикации (статии, студии) в български издания

по 10 на публикация

текущо

3. Публикации (статии, студии) в международни
издания

по 15 на публикация

текущо

по 5 на доклад

текущо

по 10 на доклад

текущо

4. Доклади на български научни конференции
5. Доклади на международни научни конференции

Наименование на дейността
Участие в учебната и педагогическа дейност на
структурното звено (асистиране при педагогическата
практика, преддипломната педагогическа практика,
преддипломния стаж, семестриалните изпити,
проверките на контролни и курсови работи и др.)

Кредити

Разпреде
ление по
години

ІІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
(5 кредита)

5 на учебна година

след
полагане на
изпитите

На базата на този учебен план всеки докторант изготвя заедно с научния си ръководител (ако има такъв) индивидуален учебен план за целия срок на
обучение не по-късно от три месеца след зачисляването, в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУакадемични длъжности в СУ

Прилагането на системата за натрупване и трансфер на кредити в обучението по учебния план е съобразено с Наредба № 21/2004г. за прилагане на
система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, както следва: 60 кредита за учебна година.

Учебният план е приет с решение на Факултетния съвет на Факултета по начална и предучилищна педагогика с протокол № ……/…………….

ДЕКАН:
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ГЮРОВ

