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ПРОЦЕДУРИ
за провеждане на конкурсите с изпит за докторанти и главен асистент
Докторант

1. За проверка на документите, допускане до изпити по специалността и по чужд език, както и за
провеждане на изпита по специалността на катедрен съвет се предлага тричленна изпитна комисия,
която се назначава от ректора въз основа на доклад на декана.
2. Изпитната комисия предлага конспект по съответното направление и специалност, по която е
обявена докторантурата, който се утвърждава от Факултетния съвет.
3. Изпитната комисия определя и предлага дата за изпита по специалността
4. Изпитът по специалността се състои от две части: писмен и устен. Писменият изпит трае
минимум 2 (три) часа и максимум 4 часа и е върху случайно избрани два въпроса от конспекта,
изтеглени от кандидат. Комбинациите от изпитни въпроси са минимум три.
5. До устен изпит се допускат тези кандидати, които на писмения изпит са получили средна оценка
минимум добър , като оценката на всеки от въпросите е най-малко среден.
6. На устния изпит комисията задава доуточняващи въпроси към тези от писмения изпит. Крайната
оценка се формира като средно-аритметична от писмения и устния изпити. Успешно е положил
изпит по специалността кандидат, оценен най-малко с „много добър”.
7. В комисията на изпита по чужд език (английски) да участва и специалист от областта, в която e
обявена докторантурата. По чл. 13 ал. 3 от правилника на ПУ
8. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които са издържали изпита по специалността.
9. В случай на еднакви крайни оценки, комисията излиза с мотивирано предложение като се
ръководи от Чл. 14. (1) на Правилника за развитието на академичния състав на ПУ

„П.Хилендарски”, вземайки предвид общата оценка на следните допълнителни показатели, които са
приложими за съответната научна област:
• успех от дипломата;
• публикации;
• участия в научни форуми;
• други, съобразно специфичните изисквания на съответния факултет.

Главен асистент
1. За проверка на документите, допускане до конкурс, на катедрен съвет се предлага тричленна
изпитна комисия, в която влизат деканът на факултета, ръководителят на съответната
катедра, специалист в съответната област.
2. Конкурсът се обявява по предложение на КС, одобрено от ФС и окончателно утвърдено от
АС. Конкурсът се обявява в Държавен вестник и на интернет- страницата на Университета.
3. Изпитът е писмен и устен по един въпрос от предварително изготвен конспект. Писменият
изпит трае 2 часа, а на устния се обсъжда проблематиката по конспекта. До устен изпит
кандидатът се допуска, ако на писмения е получил минимална оценка „много добър”.
4. Конспектът се приема на катедрен съвет.
5. Приема се, че изпитът е положен успешно, ако средната оценка от двете части на изпита е
„много добър”.
Съгласно решение на ФС, протокол № 173/28.04.2015 г. се приема промяната в учебните
планове на всички докторски програми във Физическия факултет по направление 4.1. и по
направление 1.3., както следва: „... изпит за прием или докторантски минимум по английски език“ се
заменя с „...изпит за прием или докторантски минимум по чужд език (английски, немски, френски,
руски, испански)“.

