ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВИЛНИК
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
I. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Научноизследователската дейност на Философско-историческия факултет се извършва от
преподаватели, докторанти и студенти, които могат да работят индивидуално или в научни
колективи.
2. Научноизследователската дейност е предпоставка за придобиване на по-висока научна
степен и заемане на по-висока академична длъжност на всеки член на академичния състав.
Научното развитие се постига чрез реализацията на научни проекти с научен и научноприложен характер, като получените резултати се оповестяват и публикуват по подходящ
начин.
3. Научноизследователската дейност се координира и обслужва от поделение „Научна и
приложна дейност“ към ПУ „Паисий Хиленрадски“.
4. Философско-историческият факултет провежда съвместни научни изследвания с други
висши училища, научни и творчески организации, институти и фирми от страната и чужбина.
5. Развитието на международното научно сътрудничество и включването на Философскоисторическия факултет в общоевропейското изследователско пространство и в рамковите
програми на Европейския съюз е приоритетна дейност. Нейното осъществуване е възможно
чрез участие в международни научни проекти и в съвместни научни разработки с
чуждестранни университети, осъществяване на краткосрочни и дългосрочни специализации
по международни програми, гостуване на преподавателите от Философско-историческия
факултет като лектори или експерти по покана на чуждестранни висши училища и
научноизследователски центрове, организиране и участие в международни научни форуми,
публикуване в международни научни издания, участие в редколегии на международни научни
издания и т.н.

II. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
1. Преподавателите във Философско-историческия факултет предлагат и се включват в
разработването на проекти, които са в кръга на техните специфични научноизследователски
интереси. Те представят и обсъждат своите научни изследвания в рамките на постоянно
функциониращите към катедрите изследователски семинари.
2. Финансиране на проучванията е възможно чрез участие в конкурсите, обявени от
поделение „Научна и приложна дейност“ към ПУ „Паисий Хиленрадски“, както и в конкурси
на други институции в страната и чужбина.

III. ВКЛЮЧВАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА
ДЕЙНОСТ
1. Редовни и задочни студенти и докторанти могат да участват в научноизследователската
дейност на факултета като се включват в проекти, участват в научни форуми и подготвят
академични публикации.
2. Участието на студентите и докторантите в изследователската дейност става по тяхно
желание и по преценка на преподавателите, които са отговорни за работата по конкретния
проект.
3. Като допълнителна възможност за финансиране, например в случаи на участие в научни
форуми, студентите и докторантите във Философско-историческия факултет могат да се
обръщат и към Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
4. Бакалаври, магистри и докторанти, участващи в научно-изследователски дейности,
представят резултатите от своята работа в в рамките на постоянно функциониращите към
катедрите изследователски семинари.
5. Докторантите във Философско-историческия факултет получават кредити за участието си
в научно-изследователска дейност. Броят на тези кредити зависи от решение на катедрата,
съгласувано с научния ръководител на докторанта.
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