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Относно: организацията и провеждането на конкурсните изпити за редовни и
задочни докторанти за учебната 2017/2018 година, на основание ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и
ПРАСПУ, Ви уведомявам за следното:
I. На основание чл. 10 от ПРАСПУ кандидатите трябва да бъдат допуснати
(недопуснати) до участие в обявените конкурси (в 20-дневен срок от 28.11.2017 г. до
17.12.2017 г.). Допуснатите (недопуснатите) до участие в конкурс кандидати се
уведомяват писмено. Уведомлението на допуснатите кандидати съдържа и програми с
темите или конспекти с въпросите за изпитите по специалността и чужд език, както и
решение на съответния факултетен съвет за формата и правилата за провеждане им,
съгласно чл. 13 (4) от ПРАСПУ.
II. Конкурсните изпити по специалността трябва да се проведат в срок от
18.01.2018 г. до 21.01.2018 г. (включително), а по чужд език от 22.01.2018 г. до
24.01.2018 г. (включително).
III. За провеждането на всеки от конкурсните изпити във факултетите се изготвят
ректорски заповеди за състав на комисиите, дата, час и място на провеждането им:
1. Комисията за провеждане на изпита по специалността се състои от три
хабилитирани лица, поне две от които са от същата научна специалност (чл.
13 (2) от ПРАСПУ);
2. Членовете на комисията за провеждане на изпита по чужд език трябва да
притежават минимум образователната и научна степен „доктор“ или да заемат
академичните длъжности „доцент“ или „професор“ по съответния чужд език
(чл. 13 (3) от ПРАСПУ).
IV. В катедрите се изготвят протоколи ( по 2 екз. ) за конкурсните изпити по
специалността и по чужд език, съгласно приетите правила за провеждането им от ФС.
V. В срок до 15.12.2017 г. трябва да се представят в отдел „Развитие на
академичния състав и докторантури” графици по факултети (подписани от Деканите) за
провеждане на конкурсните изпити.
VI. ФС избират успешно положилите конкурсните изпити кандидати, определят
техните научни ръководители и темите на дисертационните им трудове в срок до
31.01.2018 година.
VII. Секретарите на факултети получават папките с документите на кандидатите
от отдел „Развитие на академичния състав и докторантури” след изтичане на срока за
тяхното подаване и ги връщат след избора им от ФС за изготвяне на заповедите за

ЦТ/ВГ

