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КаквиКакви цели преследва всяка цели преследва всяка 

докотрантскадокотрантска разработкаразработка

1. Теоретични изследвания

2. Внедрителска дейност



МетодитеМетодите

•• историческиисторически методметод – за проследяване динамиката на 
функционалните, структурни и методични характеристики и 
тенденции за неговото модерно развитие

•• документален методдокументален метод – от документи на фирми, 
нормативи и наредби в BG, както и публикации и стандарти

•• графиченграфичен методметод – за представяне на резултати от 
проучвания

•• сравнителен анализсравнителен анализ – съпоставяне избрани 
характеристики на видовете приложения с цел оценката им 

•• метод за метод за систематизиранесистематизиране на на информациятаинформацията – за 
представяне на най-важните факти, съобразно целта на 
проучването

•• анкетенанкетен методметод – за изследване ефекта от използване
при различните потребители



НаучноНаучно--образователна степен образователна степен 

“ДОКТОР”“ДОКТОР”

1.1. ПоложениПоложени изпити.изпити.

2.2. Защитен дисертационен труд, представляващ:Защитен дисертационен труд, представляващ:

3.3. а) научно изследване илиа) научно изследване или

4.4. б) внедрено оригинално научноб) внедрено оригинално научно--творческо постижение.творческо постижение.

5.5. Отпечатване на резултатите от научното изследване Отпечатване на резултатите от научното изследване 
изцяло или на съществени негови части.изцяло или на съществени негови части.

6.6. Съдържание в изследванията на научни или научноСъдържание в изследванията на научни или научно--
приложни резултати, представляващи оригинални приложни резултати, представляващи оригинални 
приноси в съответната наука.приноси в съответната наука.

7.7. Демонстрация на задълбочени научни знания и Демонстрация на задълбочени научни знания и 
възможност за самостоятелни научни изследвания.възможност за самостоятелни научни изследвания.



ИзискванияИзисквания

�� ИмаИма ясно формулирани икономически проблем, цел ясно формулирани икономически проблем, цел 
и задачи.и задачи.

�� Показва, че докторантът:Показва, че докторантът:

�� познава литературата и научните достижения в познава литературата и научните достижения в 
конкретната научна област;конкретната научна област;

�� откроил е нерешените или частично решени откроил е нерешените или частично решени 
проблеми в конкретната научна област;проблеми в конкретната научна област;

�� може да систематизира и да осмисли критично може да систематизира и да осмисли критично 
съществуващите научни тези и да заеме съществуващите научни тези и да заеме 
аргументирана позиция;аргументирана позиция;

�� може да провежда успешно самостоятелно научно може да провежда успешно самостоятелно научно 
изследване;изследване;

�� може да оформи и изложи резултатите от научното може да оформи и изложи резултатите от научното 
изследване разбираемо, логично и прецизно. изследване разбираемо, логично и прецизно. 



СъдържаСъдържа научни или научнонаучни или научно--приложни резултати, приложни резултати, 

представляващи приноси за науката или практиката, катопредставляващи приноси за науката или практиката, като

� допълнение към съществуваща теория или методология, което 
повишава нейната валидност (респ.ефективност) или разширява 
полето на приложението й;

� разработка на нов метод (подход) или усъвършенствуване на известен 
метод (подход) за решаване на икономически проблем (клас 
икономически проблем);

� приложение на съществуваща теория или методология за обяснение 
или анализ на конкретни социално-икономически процси с 
формулирани изводи и препоръки за управленската практика;

� приложение на съществуващ метод (подход) за решение на конкретен
икономически проблем с формулирани изводи и препоръки за 
управленската практика;

� други научни или научно-приложни достижения, които обогатяват 
икономическата теория и практика, вкл.постигнати чрез 
експериментална изследователска дейност.

� Докторантът има минимум 2 публикувани самостоятелни научни 
статии в специализирани за страната или чужбина научни издания, 
които отразяват основни моменти от дисертацията.









ВерсииВерсии в НБУв НБУ
(1) Кандидатите за редовна докторантура със стипендия подават в канцеларията на МФ следните 

документи:

а) молба до Ректора на НБУ за допускане до обявен от Департамент на НБУ конкурс по 
определена тема на докторантура;

б) автобиография;
в) диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;

г) идеен проект по обявената тема за докторантура, придружен с работен план и библиография 
(освен ако конкурсът не предвижда писмен изпит по конспект);

д) списък на публикации по темата (ако има такива).

(2) Кандидатите за редовна докторантура срещу такса подават в канцеларията на МФ следните 
документи:

а) молба до Ректора на НБУ за обучение в редовна ДП с платен прием;

б) автобиография;
в) диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;

г) идеен проект по избраната от докторанта тема, придружен с работен план и библиография 
(освен ако според изискванията на програмата приемът не е с писмен изпит по конспект);

д) списък на публикации по темата (ако има такива);

е) специфично изисквани от съответната програма документи.

(3) Кандидатите за свободна докторантура срещу такса подават в канцеларията на МФ следните 
документи:

а) молба до Ректора на НБУ за обучение като свободен докторант с платен прием;
б) автобиография;

в) диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;

г) три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд;

д) списък на публикации по темата (ако има такива);

е) специфично изисквани от съответната програма документи.



СроковеСрокове

•• редовнаредовна със стипендия със стипендия –– 6 6 

семестърасеместъра

•• редовна срещу такса редовна срещу такса -- 6 семестъра6 семестъра

•• докторантура на самостоятелна докторантура на самостоятелна 

подготовка подготовка –– мин. 2 семестърамин. 2 семестъра



РазпределениеРазпределение на кредитите по на кредитите по 

съответни дейности:съответни дейности:

аа) научно ) научно –– изследователска (творческа) дейност изследователска (творческа) дейност –– 90 кредита;90 кредита;

б) докторски минимуми (чужд език, компютърни умения, б) докторски минимуми (чужд език, компютърни умения, 
специалност) специалност) –– 30 кредита;30 кредита;

в) посещение и участие в работата на курсове (семинари, в) посещение и участие в работата на курсове (семинари, 
тюториалитюториали) от докторско ниво ) от докторско ниво –– 10 кредита;10 кредита;

г) преподавателска и/или експертна дейност г) преподавателска и/или експертна дейност –– 20 кредита;20 кредита;

д) защита на докторска дисертация д) защита на докторска дисертация –– 30 кредита.30 кредита.







РезултатиРезултати ImunologImunolog

•• ПациентиПациенти –– 100100

•• Мъже Мъже -- 1212

•• Жени Жени -- 8888

•• Визити Визити –– 10121012

•• Пациенти от 26 болници Пациенти от 26 болници 

•• 52 различни диагнози 52 различни диагнози 

•• найнай--ранното откриване на болестта е на 7 год.ранното откриване на болестта е на 7 год.

•• найнай--малката пациентка към момента е родена малката пациентка към момента е родена 

1996г.1996г.

•• найнай--късно открита жена на 70 годиникъсно открита жена на 70 години

•• 9191 % % << 2020 pointspoints << 9%9%



Статистика прояви
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Кожно засягане Сърдечно засягане

Невро-психични прояви Ставно-мускулно засягане

Белодробно засягане Засягане на очите

Кръвни прояви Съдови прояви

Коремни прояви Бъбречно засягане

АГ прояви Имунологични отклонения





РезултатиРезултати TeleconsultTeleconsult

•• 20542054 записа записа 

•• 2525 ррегистрираниегистрирани специалисти. специалисти. 

•• проведенипроведени 5656 консултацииконсултации от лекари по от лекари по следнитеследните
специалностиспециалности: Хирургия, : Хирургия, ГастроентерологияГастроентерология, , 
Акушерство и гинекология, Кардиология, Акушерство и гинекология, Кардиология, 
ПулмологияПулмология, Нефрология и , Нефрология и ЕндокринологияЕндокринология. . 

•• общо общо прикаченитеприкачените изследванияизследвания и и файловефайлове -- 72 72 

•• въведенитевъведените електронноелектронно изследванияизследвания –– 3939

•• 9 от 56 пациента 9 от 56 пациента саса хоспитализиранихоспитализирани –– >>16%16%

•• 1212 от от консултациитеконсултациите саса изисквалиизисквали вторичен вторичен 
консултконсулт



17 СЪВЕТА ЗА ДОКТОРАНТА17 СЪВЕТА ЗА ДОКТОРАНТА

А. Подготовка на дисертацията

1. Не пиши много. Дисертацията не е "Война и мир", а ти не си Лев 
Толстой. Дебелата дисертация действа на рецензентите като червения 
цвят на бика.

2. Не пиши кратко. Това свидетелства или за голям талант, или за 
умствена ограниченост. Нито едното, нито другото рецензентите ще ти 
простят.

3. Обмисляй внимателно заглавието на дисертацията - то е като шапката 
за жена в напреднала възраст.

4. Не прекалявай с критиката на тези, които преди теб са се потили над 
същите или подобни проблеми.

5. Не тупай по рамото класиците на естествознанието.

6. Не си вири носа. Не мисли, че всички наоколо са невежи и че ти си най-
умният. Избягвай личното местоимение "АЗ". Заменяй го с "НИЕ". 
Използвай безличната форма на глаголите.

7. Проверявай качеството на дисертацията си чрез домашните и колегите 
си. Нормалната дисертация трябва да предизвиква у читателите и 
слушателите неволно прозяване, постепенно преминаващо в здрав сън. 
Разделите, пораждащи някаква форма на вълнение, трябва да се 
преработят. Не се радвай, ако неизкушен слушател твърди, че всичко 
му е ясно - това е сигурен признак, че научната аудитория няма да те 
разбере. 



Б. Подбор на рецензенти

1. Рецензентът е централната фигура при защитата.

2. Оптималният рецензент трябва да има добра представа за 
предмета на дисертацията, но не трябва да бъде голям 
специалист в конкретната област. Недобре запознат с проблема 
рецензент може да окаже мечешка услуга, като хвали точно 
онова, което би трябвало умерено да ругае. Корифеят пък може 
да намери някоя дребна грешка и да направи от мухата слон.

3. Избягвай да каниш за рецензенти млади доценти. Те тепърва се 
борят за "място под слънцето" и в стремежа да изтъкнат себе си, 
ще преровят дисертацията ти за неточности, пропуски и грешки. 
Обръщай се към беловласи деятели на науката и техниката, тъй 
като с приближаване на старостта всички ставаме ако не по-
добри, то във всеки случай по-лениви.

4. Постарай се да направиш потенциалните рецензенти свои 
съучастници. За целта се обръщай към тях за съвети и им 
благодари за ценната помощ. С това ще демонстрираш своето 
нищожество и тяхното превъзходство. Така "врагът" ще бъде 
заинтересуван от успеха на защитата ти, тъй като кой би се 
обявил против собствените си препоръки?! 



В. Защита на дисертацията

1. Защитата е моноспектакъл. Артист е докторантът, декори - плакатите, 
публика - Научният съвет, критици - рецензентите. Но не забравяй, че за 
разлика от театралното представление, защитата не може да бъде 
повтаряна.

2. На катедрата се дръж прилично. Не си бъркай в ушите, не се секни шумно, 
не пий често вода, не върти показалката над главите на седящите в 
президиума.

3. Ако докладът е написан, не се стреми да го декламираш наизуст, а от 
време навреме поглеждай в листите пред себе си. Мънкането на 
дисертанта предизвиква възмущението на слушателите. Старай се да
говориш ясно, но монотонно. Колкото повече членове на Научния съвет ще 
дремят или мечтаят за личните си работи, толкова по-скоро и по-успешно 
ще мине защитата.

4. Използвай шрайбпроектор, а още по-добре - LCD-панел или мултимедиен 
проектор. Постарай се да блеснеш с количеството и качеството на 
фактическия материал.

5. В заключителното си слово благодари и се кланяй, кланяй се и благодари. 
Стриктно спазвай необходимата йерархия. На отсъстващите благодари по-
малко, а на присъстващите - повече.

6. След успешна защита уреждай банкет.

Съставено от скучаещи членове на Научни съвети по време на 
защити на дисертации и размножено от благодарните докторанти.



Благодаря Ви за вниманиетоБлагодаря Ви за вниманието!!


