ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ
Настоящите правила регламентират процедурата за провеждане на конкурсните
изпити за докторанти във Факултета по икономически и социални науки съгласно
решение на Факултетен Съвет № 63 от 04. 07. 2011 год. и чл. 13, ал. 4 от Правилника за
развитието на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
1. Провеждане на писмен изпит по конкурса:
 Продължителността на изпита е 4 (четири) астрономически часа;
 Комисията формира окончателна оценка с точност до 0.25;
 Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите кои от тях следва да
продължат участието си в процедурата с явяване на устно събеседване (това са
всички, чиито писмени работи имат оценка най-малко „мн. добър“).
2. Провеждане на устен изпит по конкурса:
 Провежда се непосредствено след съобщаването на резултатите от писмения изпит
от цялата комисия, поотделно с всеки от класираните за него кандидати.
Продължават участието си в процедурата кандидатите, получили оценка най-малко
мн. добър на писмения изпит. Редът за явяване се определя от изпитната комисия
въз основа на жребий между кандидатите;
 След приключване на устния изпит с всички кандидати, комисията оформя общите
им оценки като средно-аритметична стойност от писмената работа и устното
събеседване;
 По-нататъшно участие в конкурса продължават кандидатите, чиято обща оценка,
съгласно чл. 13 ал . 5 от Правилника за РАС на ПУ е не по-малка от „мн. добър“.
3. Провеждане на изпит по чужд език:
 Всички кандидати, успешно издържали изпита по специалността се явяват на изпит
по чужд език: английски, немски, френски, руски език;
 Изпитът се провежда от комисия, назначена от Ректора;
 Успешно е положил изпита по чужд език кандидат, оценен най-малко с „добър“в
съответствие с чл. 13. ал. 6 от Правилника за РАС на ПУ;
4. Председателят на комисията изготвя доклад до Факултетния съвет с предложение за
избор на класираните кандидати в резултат на проведените изпити.
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