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1. Политика за осигуряване на качеството
1.1. Висшето училище или научната организация имат публично оповестена, с

официален статут и отчетност политика за осигуряване качеството на обучението по 
докторската програма

1.1.1. Висшето училище или научната организация организира обучение по докторската програма в 
съответствие със своята мисия, цели, задачи и действащото законодателство.

1.1.2. Цялостната дейност за обучение по докторската програма е подчинена на институционалната 
система за качество, без да се пренебрегва спецификата и" .

1.1.3. Висшето училище или научната организация изгражда и прилага политика за oсъществяване съществяване 
взаимовръзката между научните изследвания и обучението по докторската програма в рамките на 
националния и институционалния контекст.

1.1.4. Прилагат се правилата на етичен кодекс за осигуряване на академично единство, чрез който се 
гарантират залегналите в ЗВО академични свободи и нетърпимост към всякакви форми на дискриминация. 
Приети са и оповестени правила и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и 
плагиатство.
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2. Разработване и одобряване на програмите  
2.1. Висшето училище или научната организация изгражда и прилага процедури за 
разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на докторските програми при 

съдействието на високо квалифицирани учени, представители напромишлеността и други 
заинтересовани страни

2.1.1. Докторските програми са разработени в съответствие със съвременните 
постижения на науката и имат ясно изразени очаквани резултати.

2.1.2. 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.

2.1.3. Докторската програма е представена в ясна документация, която задава устойчиви 
цели и задачи на образователната и научната художествено-творческата, спортната 
дейности, обвързани с докторската програма.
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2. Разработване и одобряване на програмите  
2.1. Висшето училище или научната организация изгражда и прилага процедури ...

2.1.4. 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.

2.1.5. Всяка докторантска програма е съвместима (сравнима) с аналогични програми на 
други ВУ в България, EU или извън EU, позволяваща професионална мобилност на 
докторантите

2.1.6. В институцията са разработени специфични процедури за наблюдение, контрол и 
оценка на състоянието на документацията, свързана с докторските програми. 
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3. ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ СТУДЕНТИТЕ  
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.

3.1.1. Подготовката на докторантите се реализира чрез съвременни образователни 
форми и методи и при използване научните постижения по докторската програма. .

3.1.2. Докторантите се обучават посредством различни индивидуални и колективни 
форми при контрол от страна на научния ръководител за съблюдаване на индивидуалния 
план

3.1.3. Докторантите изпълняват всички основни етапи в подготовка на дисертационния 
си труд, като периодично докладват пред семинар на обучаващото звено резултатите от 
изследователската си дейност
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3. ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ СТУДЕНТИТЕ  
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.

3.1.4. Използват се ясни съвременни и публично оповестени методи за оценяване 
постиженията на докторантите

3.1.5. Съществуват правила и комисия за разглеждане на жалби от докторанти
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4. ПРИЕМ, РАЗВИТИЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ДИПЛОМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ 
4.1. Изградени са структури и са разработени вътрешно-нормативни документи 

(правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата – от приема на 
докторантите включително до и след тяхната професионална реализация.

4.1.1. Висшето училище или научната организация осигурява процедури и практика за 
последователно прилагане на предварително определени и публикувани наредби, които 
обхващат всички етапи на „жизнения цикъл“ на докторанта, напр. прием, развитие, 
признаване на срокове на обучение и дипломирането на докторантите

4.1.2. Създадени са правила и са осигурени възможности за включване на докторантите в 
изпълнението на изследователски проекти
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4. ПРИЕМ, РАЗВИТИЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ДИПЛОМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ 
4.1. Изградени са структури и са разработени вътрешно-нормативни документи 

(правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата – от приема на 
докторантите включително до и след тяхната професионална реализация.

4.1.3. 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.

4.1.4. Създадена е административна система за регистриране на хода на 
докторантурата и реализацията на завършилите докторанти
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5. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
5.1. Висшето училище или научната организация има разработена политика за осигуряване 
на качествен академичен състав за подготовка на докторанти, която е част от стратегията за 

развитие на институцията.

5.1.1. Подготовката на докторантите се осъществява от хабилитирани преподаватели с 
необходимия профил и с доказана квалификация в областта на докторската програма.

5.1.2. Обучаващото звено разполага с академичен състав на основен трудов договори, 
чиито квалификация и професионален опит осигуряват продуктивна академична среда за 
научни изследвания

5.1.3. Основното звено, обучаващо докторанти, има утвърдени практики и успешни изяви 
по специалността на докторантурата и/или в професионалната област (???), към която 
тя принадлежи
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6. УЧЕБНИ РЕСУРСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
6.1. Висшето училище или научната организация развива материално-техническа и 

информационна база, необходима за учебно-преподавателската, научноизследователската, 
художествено-творческата и спортна дейности.

6.1.1. Обучаващата институция разполага с необходимия капацитет от аудитории, 
кабинети, лаборатории, ателиета, библиотечни места и др., създаващи академичен 
комфорт за работа на докторантите.

6.1.2. Осигурено е провеждането на експерименти, практики, експедиции, творчески 
командировки и др. дейности, необходими за подготовката на дисертационните трудове
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6. УЧЕБНИ РЕСУРСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
6.1. Висшето училище или научната организация развива материално-техническа и 

информационна база, необходима за учебно-преподавателската, научноизследователската, 
художествено-творческата и спортна дейности.

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

6.1.4. Висшето училище или научната организация стимулира научноизследователската 
дейност и творческата активност на докторантите, вкл. публикуването на техните 
резултати в реномирани международни издания
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7. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
7.1. Висшето училище или научната организация имат изградена организация за 

управление на информацията, свързана с обучението и реализацията на докторантите.

7.1.1. Събирана и анализирана информация за:
- дейността на вътрешните структури за разработването и прилагането на политиката 
за осигуряване на качеството, в които взимат участие и външни заинтересовани страни;
- осъществяваните процедури за одобряване и обновяване на учебната документация на 
докторската програма;
- развитието и успеваемостта на докторантите;
- удовлетвореността на докторантите от качеството на обучение;
- учебните ресурси и наличната подкрепа за докторантите;
- кариерното развитие на завършилите докторанти. 

7.1.2. Периодично се обсъжда и огласява публично ефективността на резултатите, 
свързани с управлението на качеството на обучението и потребностите от промяна. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
8.1. ВУ публикува информация за:

- приети документи и учебна документация на докторската програма;
- решения и резултати от одити, свързани с качеството на обучение на докторантите и на 

академичния състав;
- решения от академични и факултетни съвети;

- проведени университетски форуми с участието на докторанти

8.1.1. ВУ (научната организация) осигурява процедури и практика за устойчиво 
публикуване на необходимата информация за възможностите и постиженията при 
изследванията в областта на докторската програма

8.1.2. Информация относно програмите за мобилност на докторантите

8.1.3. Представяне на иновационните резултати по докторската програма пред по-
широки и авторитетни международни форуми у нас и в чужбина
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9. ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ
9.1. Регулярен мониторинг, (преглед) и актуализиране на докторантските програми 

съобразно еволюцията на научните знания, изследвания и технологии.

9.1.1. ВУ (научната организация) осигурява редовен мониторинг, периодичен преглед и 
своевременно осъвременяване на докторантските програми

9.1.2. ВУ (научната организация) осигурява процедури и практики при планирането и 
изпълнението на дейностите по повишаване на ефективността на докторантските 
програми
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10. ЦИКЛИЧНО ВЪНШНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
10.1. ВУ и научната организация осъществяват планирани дейности за самооценяване и 

външни оценки на докторските програми.

10.1.1. ВУ (научната организация) циклично преминава през външно осигуряване на 
качеството, вкл. и на докторските програми в съответствие с ESG
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