ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН
"ДОКТОР" И НАУЧНАТА СТЕПЕН"ДОКТОР НА
ИЗКУСТВОЗНАНИЕТО"
/извадка от Правилника на НХА за прилагане на закона за
развитието на академичния състав в Р. България/
Раздел I. Прием и обучение на докторанти
Чл. 4. (1) За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита
образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор"
се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна
форма на обучение.
(3) За докторанти могат да кандидатстват и чужденци, които не владеят
български език, като поемат разходите си за явяване на изпит с преводач, за
превод на дисертационния труд и за защита с превод от заклет преводач.
(4) Обучението в докторантура се извършва по акредитирани от НАОА
докторски програми.
(5) Обучението в докторантура се извършва в първично звено (катедра) на
НХА, където има поне едно хабилитирано лице от съответната научна област.
Чл. 5. (1) Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с
конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на
срока за подаване на документи
(2) Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страниц ата на
НХА.
(3) Кандидатите за докторантура подават следните документи в двумесечен
срок от обявяване на конкурса:
1.) Молба до Ректора (съдържаща заявка за чуждия език, по който кандидатът
ще държи изпит)
2.) Диплома за завършена о.к.с. „магистър”
3.) Професионална автобиография (CV)
Чл. 6. (1) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от
комисия, включваща декана на съответния факултет, ръководителя на
съответната катедра от катедрите по обявените конкурси, с председател
заместник-ректора по учебната и научна дейност, назначена със заповед на
ректора на НХА.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда документите на кандидатите за съответствие
с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото
прилагане и на настоящия правилник на НХА, като взема решение за
допускане в 20-дневен срок след изтичането на срока за подаване на
документи.
(3) Ръководителят на съответния факултет уведомява писмено кандидатите за
резултатите от допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите
кандидати се посочват и мотивите за недопускането им.
(4) Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпитите, като
уведомлението съдържа и списък на въпросите за изпита по специалността.
Уведомлението по ал. 3 се изпраща най-късно един месец преди датата на
първия изпит.
Чл. 7. (1) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен
срок от датата на уведомяването да направят възражение до декана на
съответния факултет).
(2) Деканът на факултета възлага на нова комисия от трима души хабилитирани лица, да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада
на комисията деканът взема окончателно решение в 10-дневен срок от
получаване на възражението.
Чл. 8. (1) Конкурсът включва писмен и устен изпит по специалността и по
чужд език, избран от кандидата.
(2) Изпитите по специалността се провеждат от тричленна комисия,
включваща ръководителя на катедрата и двама хабилитирани преподаватели
от същата или друга катедра, а по избрания от кандидата чужд език –
ръководителя на катедрата и двама преподаватели.
(3) Хабилитираният състав на съответния факултетен съвет взема решение за
зачисляване на успешно издържалите конкурса кандидати. В решението се
посочва и научният ръководител на докторанта, който се избира по
предложение на съвета на катедрата. За научен ръководител се избира
хабилитирано лице или лице, притежаващо степента "доктор", с доказани
научни постижения или практически опит.

