
ДОКТОРАНТИ 

1. Образователен профил на обучението по философия: 

В ИИОЗ се предлага образователна и научна степен „доктор“ в област на висше 

образование 2 „Хуманитарни науки“, професионално направление 2.3 “Философия“. 

Тя е акредитирана от НАОА за периода от 14.05.2014 г. до 02.06.2019 г. 

Налични докторски програми по: история на философията; логика; естетика; етика; 

философия на науката; философия на историята; философия на културата, 

политиката, правото и икономиката; теория на познанието; съвременни философски 

учения; онтология; философия на религията и религиознание. 

Наред с научните изследвания, публикационната активност, експертната дейност и 

преподаването във ВУЗ, основно направление в дейността на секциите в ИИОЗ е 

обучението на докторанти. Подготовката, която те получават им позволява да добият 

необходимите качества и опит за включване в научни изследвания, а също и онази базова 

подготовка, която е необходима за пълноценна експертна и управленска дейност, в 

различни области на социалната практика. Досегашната дейност на секциите е тясно 

свързана с политиките и програмите, утвърдени от ОС на БАН, а предстоящата работа 

също ще бъде непосредствено свързана със стратегическите направления и приоритети на 

БАН. 

Обучението на докторантите е съобразено с действащите в страната законови и 

подзаконови правни норми и по-специално със Закона за развитие на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), правилника на МС за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника 

на Центъра за обучение на БАН и Правилника за обучението на докторанти в ИИОЗ и се 

реализира чрез ПНЗ. Зачисляването на редовните докторанти в института се съпътства с 

подписването на специален Договор за подготовка на докторанти от страна на директора 

на Института, научния ръководител на докторанта и самия докторант. Правилникът за 

обучението на докторанти в ИИОЗ се обновява периодично, съобразно изискванията на 

новите нормативни документи и опита в обучението на докторанти в ИИОЗ.  



Цялостната дейност за обучение по докторските програми е подчинена на 

институционалната система за качество, без да се пренебрегва спецификата на отделните 

обучаващи звена: 

- има изготвени и утвърдени въпросници за прием и докторски минимум по 

специалността. Всички въпросници са разработени съобразно най-новата 

литература и критерии по тези проблеми като на докторантите са поставени 

изисквания, които значително надвишават изискванията на тяхното предходно 

университетско образование.  

- актуализация на въпросниците за прием на докторанти: 1/съобразно спецификата 

на институционалната система за качество - обновяване на научната тематика и 

адаптирането й към приоритетите на научната и иновационната политика на 

страната, с оглед участието на звеното в европейското изследователско 

пространство (ЕНЕА), както и взимайки предвид мнението на обучаваните и 

обучаващите и настъпилите промени в нормативната база и  2/съобразно системата 

за оценка качеството на образованието на докторантите в БАН (разработена от 

Центъра за обучение), разработвана и поддържана от Докторантското училище към 

Центъра. 

Качеството на обучението в програмите се контролира: 

- на вътрешно ниво: 

от научните ръководители секции, от Научния съвет и ръководството на ИИОЗ. В 

секциите се осъществява съдържателно обсъждане на постиженията и проблемите на 

докторанта през отчетния период. Свидетелство за това са конкретните препоръки, 

отправени към докторантите на ниво секция, и на ниво Научен съвет. В хода на 

периодичните дискусии върху работата на докторантите, те имат възможност да посочат 

проблеми, с които се сблъскват в работата си и да изискат предприемането на съответни 

мерки.  

     -   на външно ниво (на база обективни данни от независими източници): 

Световните научни база данни – SCOPUS, WEB of SCIENCE, ERIH PLUS 



База данни поддържана от Directory of Intellectual Property Office – WIPO, EPO, BPO 

Online 

Регистър за завършилите докторанти - МОН 

Регистър на защитени дисертационни трудове, поддържани от НАЦИД 

ИИОЗ изгражда и прилага политика за осъществяване взаимовръзката между 

научните изследвания и обучението по докторската програма в рамките на 

националния и институционалния контекст. 

Взаимовръзката между научните изследвания и обучението по докторските програми  се 

реализира в съответствие с най-новите и актуални дискусии в тематичната област на 

специалността, които имат пряко отношение към теми на проекти, разработвани от 

секциите и ефективното обучение на докторантите, съгласно един от приоритетите на 

ИИОЗ - прилагане на гъвкав модел на структурите чрез проектно организирани 

изследователски групи, създавани по инициатива на водещи изследователи по теми или 

научноизследователски проекти.  

Докторантите имат възможност не само да участват в дискусии, да изнасят доклади, но и 

да заимстват опит от други специалисти. Имат възможност за участие в докторантския 

семинар на ИИОЗ, който им носи съответни кредити, както и работни срещи за разговор с 

потенциални работодатели, за да се задълбочи връзката наука-бизнес-местна власт. 

Докторантите активно участват в семинарите на секциите, в международни проекти и 

такива с външно финнасиране. 

ИИОЗ прилага правилата на изработен свой етичен кодекс (2012) за осигуряване на 

академично единство, чрез който се гарантират залегналите в ЗВО академични 

свободи и нетърпимост към всякакви форми на дискриминация.  

Кодексът формулира ценностите и принципите, ръководещи научния живот на института. 

Той включва специална глава, защитаваща правата и дефинираща задълженията на 

докторантите (гл. 3). Гарантирани са свободата на изследователската работа на 

докторантите, правото им на равнопоставено участие и достъп до ресурсите и 

възможностите, с които разполага института, включително участието им в 



изследователски проекти, както и подкрепата на академичната общност на института за 

тяхното развитие. 

Етичният кодекс на института дефинира и предвижда санкции за отклоненията от 

етичната практика. Това важи на първо място за плагиатството, но в качеството на 

неетично поведение кодексът обхваща също и фабрикуването на данни и 

фалшифицирането на научни резултати (разд. 3, чл. 19, гл. 3, чл. 2). 

 

2. ИИОЗ изгражда и прилага процедури за разработване, одобряване, наблюдение и 

обновяване на докторските програми при съдействието на  висококвалифицирани 

учени, представители на промишлеността и други заинтересовани страни.  

              2.1. Докторските програми са разработени в съответствие със съвременните 

постижения на науката и имат ясно изразени очаквани резултати  -  изследване на 

комплексни проблеми с всяка от дисциплините и приоритетите на  рамковите програми, 

развитието на нормативните системи.  

Учебните планове са съобразени с европейската стратегия за развитие на висшето 

образование и цели да подготви висококомпетентни изследователи и други специалисти 

от социалните и хуманитарните науки в съответните области.  

              2.2. Има организация и стандарти за разработването, одобрението и прилагането 

на учебната документация, която периодично се анализира и обновява със 

задължителното съдействие на докторантите, потребители на кадри и други 

заинтересовани страни. 

Учебният план на програмите е разработен според стандартите на европейския формат 

ECTS.  

Учебната документация е обект на строг контрол от страна на обучаващите звена и 

Научния съвет на Института и обхваща всяка точка от развитието на докторанта -  

периодите на отчитане, изпълнението на задачите от индивидуалния план, взимане на 

съответните минимуми и кредити, оценка за готовността на дисертационния труд. Пример 

за детайлността и систематичността на осъществявания мониторинг могат да бъдат 



случаите на мерки, предприети от секционния и Научния съвет, с цел отстраняване на 

нередности в документацията по докторантурите. 

                  2.3.  Докторските програми са представени в ясна документация, която задава 

устойчиви цели и задачи на образователната и научна дейност (мисия, цели на учебните 

програми, професионална квалификация при успешна защита и професионална 

реализация на докторанта). Цялата документация е архивирана и на разположение при 

секретаря на ПНЗ, в отдел ЧР и отдел „Докторантури“. Редовно се подава информация на 

Научния секретар на ИИОЗ, който два пъти годишно дава  информация за актуално 

състояние на докторантите в МОН. 

                2.4. При разработването на докторските програми се прави анализ на: 

възможните работни места, изводи от разговори с потенциални работодатели и от 

заключенията на национални и международни проучвания относно развитието на науката 

и пазара на труда. Според анализите от националните стратегически документи 

(Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България (2017-2030), 

Национална стратегия за интелигентна специализация и др.) основното предизвикателство 

е задържането на младите хора в сферата на науката. Ето защо разработването на 

докторски програми по научната специалност „Философия“, са съобразени с тази 

политика и са насочени приоритетно към осигуряване на възпроизводство на кадровия 

потенциал в сферата на науката. 

                2.5. Всяка докторска програма е съвместима (сравнима) с аналогични програми 

на други ВУ в България, ЕС или извън EС, позволяваща професионална мобилност на 

докторантите. 

                   2.6.  В ИИОЗ са разработени специфични процедури за наблюдение, контрол и 

оценка на състоянието на документацията, свързана с докторските програмиq  от страна 

на обучаващите звена, Научният съвет, ръководството на ИИОЗ и на определен период от 

време и от НАОА. Обучаващите звена създават и коригират документацията на 

програмите, отчитайки специфичния профил на изгражданите компетенции, 

потребностите на докторантите, развитието на пазара на труда и направените препоръки 

от страна на НАОА. Ежегодната оценка на научноизследователската дейност на ПНЗ е въз 

основа на наблюдението и оценката на обективни и измерими показатели, които се 



използват от държавите лидери на научни и иновационни политики – научни резултати, 

резултати по отношение на възпроизводството и развитието на академичния състав, 

обществена информираност и икономическо въздействие на получените резултати. 

3. Обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към докторантите 

3.1. Съществува система от правила и дейности, свързани със стимулиране на 

мотивацията и активната позиция на докторантите в процеса на обучението и 

провеждането на научни изследвания, както и подготовката на дисертационния труд. 

Програмите са съобразени с актуалните национални и европейски тенденции в областта на 

образованието и са насочени към интердисциплинарно обучение, съчетаващо научни и 

експертни компетенции, насочени към реализацията на успешно завършилите обучението 

си в академична среда, в политиката, в публични, частни и неправителствени организации.  

Учебните планове по философия са разработени по начин, който позволява на 

докторантите да изградят собствен изследователски профил, чиято реализация в други 

области би станала по-пълноценна чрез: придобиване на базови компетентности в 

областта на философиятa, усвояването на съвременни методи за анализ и тълкуване на 

фундаменталните принципи и ценности. 

                3.2. Подготовката на докторантите се реализира чрез съвременни образователни 

форми и методи и при използване научните постижения по докторските програми. 

Подготовката на докторските програми включва както индивидуално специализирано 

обучение от ПНЗ, така и общо специализирано обучение по научни направления 

(Докторантското училище към ЦО при БАН); и общоакадемично обучение за придобиване 

на езикови и компютърни умения (Докторантското училище към ЦО при БАН). 

В докторантското училище са предвидени курсове по хуманитарни науки, които се 

провеждат от хабилитирани преподаватели. Обучението на докторантите се осъществява в 

съответствие с кредитна система на Докторантското училище, която предвижда 

задължителен минимален брой кредити по дейности – 250 кредита. 

                3.3. Докторантите се обучават посредством различни индивидуални и 

колективни форми при контрол от страна на научния ръководител за съблюдаване на 



индивидуалния план. Научно-изследователската дейност на докторанта включва кредити 

за работа над дисертационния труд, публикационна дейност, научни изяви – участия в 

проекти, научни конференции, докторантски училища, семинари. В индивидуалния 

учебен план са предвидени всички кредити на научна дейност, съгласувани с научния 

ръководител под контрола на научното звено, а този контрол  се реализира чрез 

задължителни тримесечни отчети на докторантите, както и чрез годишните такива. 

Докторантите се атестират публично всяка година, на база доклад-оценка на научния 

ръководител и след това се атестират и от НС на ИИОЗ, на база одобрените от НС 

критерии за оценка на работата им и кредитната система на Центъра за обучение на 

докторанти. 

                  3.4. Докторантите изпълняват всички основни етапи в подготовка на 

дисертационния си труд, като периодично докладват пред семинар на обучаващото звено 

резултатите от изследователската си дейност. 

Етапите на подготовка на дисертационния труд са определени в индивидуалния план на 

докторанта, съобразен с европейския формат ECTS. 

За спазването на всеки етап следи научният ръководител. Допълнителен контрол се 

осъществява от обучаващите звена. Докторантите периодично докладват на ПНЗ 

резултатите от научноизследователската си работа, резултатите се обсъждат от 

академичния състав на секцията и отчитат при атестирането им. Те имат възможност да 

представят резултатите от работата си с доклади на научните форуми, организирани от 

секцията. 

                    3.5. Използват се ясни съвременни и публично оповестени методи за 

оценяване постиженията на докторантите. 

Постиженията на докторантите се оценяват в съответствие със стандартите, заложени в 

Закона за висшето образование, Закона за развитието академичния състав в Република 

България и наредбата за прилагането му, както и Правилника за обучение на докторанти в 

ИИОЗ. 



Оценяването на докторантския минимум по специалността включва писмен и устен изпит. 

Конспектът за изпита се изготвя при отчитане спецификата на дисертационния труд на 

всеки докторант. Той включва препоръчителна учебна литература и се предоставя на 

докторанта минимум 3 месеца преди преди изпита. 

Оценяването по курсовете от програмата на докторантското училище става в съответствие 

изисквания, съобразени със спецификата на всеки курс и формулирани в учебната 

програма на курса. Работата на докторантите по дисертацията се оценява посредством 

механизма на атестирането им. 

                    3.6. Съществуват правила и комисия за разглеждане на жалби от докторанти 

Процедурите за разглеждане на жалби от докторанти са дефинирани от Правилника за 

обучение на докторанти в ИИОЗ и Етическия кодекс на ИИОЗ. 

Специфичният ход на процедурите за разглеждане на жалби от докторанти отчита 

природата на възникналия проблем. Жалбите, свързани с неравнопоставено третиране, с 

ограничаване на свободата на изследване, с неоправдано изключване от научния живот на 

института, с нетипични академични практики, с плагиатство или недобросъвестност се 

отправят до Етическата комисия. Жалбите, свързани с качеството на образователния 

продукт се отправят до ръководството на програмата по реда, указан в Правилника за 

обучението на докторанти в ИИОЗ и до секционното и институтското ръководство по 

реда, указан в Правилника за устройството и дейността на ИИОЗ. 

В ИИОЗ има изградени  структури и са разработени вътрешно-нормативни 

документи (правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата, 

които обхващат всички етапи на „жизнения цикъл“ на докторанта. 

Нормативната уредба на докторските програми е насочена към следните цели: 

1. подкрепа за научното развитие на докторантите; 

2. гарантиране на правата и равнопоставеното третиране на докторантите; 

3. прецизно дефиниране на задълженията на докторантите и етапите, през които 

следва да преминат в хода на обучението си; 



4. създаване на условия за ефектива интеграция на докторантите в академичната 

общност на института; 

5. гарантиране на ефективното взаимодействие между администрацията на института, 

ръководството, научния съвет и обучаващото звено. 

На сайта на ИИОЗ своевременно се публикуват обяви за конкурси за докторанти (редовни 

и извънредни сесии), следят се и се спазват сроковете за технически комисии за проверка 

на документите, за назначаване на журита за изпит, своевременно издаване  на 

протоколите от изпита и строго спазване на нормативната уредба, засягаща целия „жизнен 

цикъл на докторанта“. 

 Кандидатстването и приемът на докторанти са регулирани от следните документи: 

1. Образец на молба за допускане до участие в конкурс за докторант . 

2. Образец на автобиография, стандартизирана в съответствие с изискванията на 

европейските програми за мобилност. 

3. Декларация по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. 

4. Уведомление за допускане до конкурсен изпит за редовна или задочна 

докторантура 

5. Конспект за изпит по специалността  

6. Протокол от заседание на секция с предложение за състав на изпитна комисия по 

специалността. 

7. Доклад от ръководител на секция до Научния съвет за състав на изпитната комисия 

по специалността. 

8. Решение на Научния съвет за състав на изпитната комисия по специалността. 

9. Образец на заповед на Директора за състава на изпитната комисии по 

специалността. 

10. Образец на протокол от проведен конкурсен изпит по специалността. 

11. Протокол от проведен конкурсен изпит по чужд език, проведен в ЦО на БАН. 



12. Мотивиран доклад от председателя на изпитната комисия до Научния съвет с 

предложение за избор на докторанти. 

13. Протокол от заседание на Научен съвет с предложение за избор на докторанти. 

14. Образец на заповед на Директора за зачисляване на докторант. 

15. Образец на договор за обучение в самостоятелна форма на докторантура. 

Образци на релевантните документи са достъпни в деловодството на ИИОЗ. Създадена е и 

устойчива административна процедура за признаване на компетенциите на докторанти, 

обучавали се или завършили обучението си в чуждестранни магистърски и докторски 

програми. 

ИИОЗ има разработена политика за осигуряване на качествен академичен състав, за 

подготовка на докторанти, която е част от стратегията за развитие на институцията. 

Подготовката на докторантите се осъществява от хабилитирани преподаватели с 

необходимия профил и с доказана квалификация в областта на съответната докторска 

програма. 

Създадена е административна система за регистриране на хода на докторантурата и 

реализацията на завършилите докторанти, чрез изградената нормативна уредба.  

Използва се единният регистър на МОН за регистрация на докторанти. От началото на 

2015 г., на база системата SONIХ за отчитане,  секциите имат възможност  за 

проследяване на отчислените с право на защита, както и периода на докторантурата. 

Осигурени са възможности за мобилност на докторантите, в т.ч. периоди на обучение 

в други ВУ или научни организации, участие в национални и международни научни 

форуми и др. 

Освен по програмата „Еразъм+“ (в областта на хуманитарните науки са сключени 

двустранни договори за партньорство с 21 чужди университета), докторантите са 

поощрявани да се включват активно в конференции и семинари с близка до дисертациите 

им тематика. Ръководство за кандидатстване и всички необходими документи са 

публикувани на сайта на БАН. 



Създадени са правила и са осигурени възможности за включване на докторантите в 

изпълнението на изследователски проекти. 

Специфична за институтите от БАН форма на включване е работата на докторантите по 

колективни вътрешноинститутски проекти, финансирани от бюджетната субсидия 

на БАН. Тази форма на включване има същественото предимство, че позволява 

натрупването на опит в изследвания и стимулира докторантите да изпробват, да 

експериментират, дори да създават изследователски инструментариум, прилягащ на 

спецификата на дисертационния им труд. Наред с това форматът на колективните 

вътрешноинститутски проекти предполага непрестанен диалог с други млади и вече 

утвърдени изследователи, позволяващ стимулирането и гарантирането на научната работа.  

Друга специфична форма за институтите на БАН са проектите по ЕБР, в които 

приоритетно е заложено участието на докторанти. Така те имат възможност за работа с 

външни изявени специалисти и експерти, възможност за мобилност и запознаване с 

образователната система и научни постижения на европейски институти и образователни 

звена, възможност за включване в научни мрежи (Network of Excellence) и създаване на 

контакти с оглед на бъдещето им кариерно развитие. 

4. ИИОЗ развива материално-техническа и информационна база, необходима за 

научноизследователската дейност. 

БАН и ИИОЗ осигуряват на докторантите добра материално-техническа база. Въпреки 

ограничените финансови възможности, с които разполага Института, тя беше 

допълнително надграждана в съответствие с приоритетите на ръководството, 

предвиждащи поддържане на творческа и иновативна изследователска среда, пълноценно 

използване на потенциала на учените и развитието му с оглед изграждане на нови научни 

кадри. 

ИИОЗ разполага с три библиотеки, наследени от бившите ИФИ, Социологически институт 

и ЦНИН, разполагащи със сравнително богат библиотечен фонд. Читалните зали на ИИОЗ 

със съответните работни места също така предоставят допълнителна възможност за 

изследователска работа. Докторантите могат да ползват и трите компютърни зали на 

Центъра за обучение при БАН. Компютрите в залата имат директна интернет връзка с 



Централната библиотека на БАН, откъдето могат да се ползват електронните бази данни 

на над 2000 списания по света, до които БАН има достъп. Този факт е гаранция за 

възможността за много добра съвременна научна осведоменост на докторантите на ИИОЗ 

на равнището и на най-последните публикации в съответните области. 

Наред с това политиката на управление на докторските програми в ИИОЗ предвижда 

постигането на пълно, гъвкаво и отзивчиво към потребностите на докторантите 

административно обслужване. 

4.1. Осигурено е провеждането на дейности необходими за подготовката на 

дисертационните трудове. 

БАН и ИИОЗ предоставят широки възможности за грантове, които да покриват разходи за 

командировка, набавяне на литература, необходими консумативи. През 2017 и 2018 г. по 

целево отпуснати от БАН за текущата година пари за докторанти, докторантите от 

секциите  имаха възможност за творчески командировки, закупуването на IT техника и 

изписване на научна литература по темата на дисертацията.  

4.2. Осигурен е достъп на докторантите до съответни научни издания и бази данни 

С помощта на БАН може да се използват основни бази данни,  като сред тях основна е 

базата данни EBSCO. 

Институтът разполага със своя специализирана философска библиотека, в която се събира 

литература в продължение на близо 60 години и притежава редица уникални за страната 

издания, поредици, получавани от него списания, които привличат и редица външни 

читатели. Докторантите могат да използват и базата на библиотеката на Централно 

управление на БАН и на други Институти на БАН, което означава допълнително хиляди 

други книжни единици. Същевременно в София докторантите ползват активно и 

фондовете на библиотеката на Софийския университет, Националната библиотека, 

Градската библиотека.  

4.3. ИИОЗ стимулира научноизследователската дейност и творческата активност на 

докторантите, включително публикуването на техните резултати в реномирани 

международни издания. 



Докторските програми осигуряват достъп до едни от най-реномираните български 

списания в областта на социалните и хуманитарните науки - Balkan Journal of Philosophy и 

„Философски алтернативи“, издавани от ИИОЗ и поддържащи специални рубрики за 

представяне на работата на млади учени. Наред с това докторантите имат възможности да 

публикуват в тематичните сборници, издавани от обучаващото звено и в списания, с които 

са създадени устойчиви партньорски отношения. 

5. Провеждат се анкети за удоволетвореността на докторантите от обучението, 

обучаващото звено, учебните ресурси и наличната подкрепа за докторантите, чрез 

които се събира и  анализира наличната информация за разработване и прилагане на 

адекватни политики за качество на обучението. 

6. Периодично се обсъжда и огласява публично ефективността на резултатите, 

свързани с управлението на качеството на обучението и потребностите от промяна. 

Информация за постиженията на докторантите се публикува периодично на страницата на 

Института. Предстои в нея да бъдат интегрирани лични страници за всеки докторант, 

които да представят научните интереси, областта на специализация и основните резултати 

от научноизследователската му дейност. Предстои качване на новите учебни планове и 

разработени курсове към съответните докторски програми. 


