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ПРОЦЕДУРА ПРИ ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

                  НА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”.

   1. Катедреният съвет (КС) обсъжда проекто-дисертационния труд и автореферата на

кандидата за готовността му за апробация, като се изготвя Протокол. КС се свиква

от Ръководителя на катедрата след подадена молба от кандидата, дисертация и

автореферат.

                                 Решение от КС (примерно):

- КС дава положителна оценка за готовността на дисертационния   труд

за апробация и предлага зачисляване като докторантура на

самостоятелна подготовка и откриване на процедура за апробация.

2. Ръководителят на катедрата:

а) с доклад до Декана предлага на ФС  зачисляване в докторантура и

       откриване на процедура за апробация на дисертационния труд,

       като се прилага Протокола от обсъждането в КС.

   б) с доклад до Ректора предлага: подсилване на КС с поне 3–ма

        външни хабилитирани лица от съответната научна специалност за

        провеждане на апробацията, датата,часа и мястото на провеждане и

         командироване.

3. Ректорът на МУ, със заповед зачислява кандидата в докторантура,

    открива процедура за апробация, подсилва състава на разширения

     КС с предложените външни членове, на посочената дата, час и място

на ровеждане.

4. Разширеният КС провежда предзащита/апробация, като се изготвя

      протокол в два екземпляра, като единия се предава на Научния секретар.

                        Решение от разширения КС (примерно) :

-   Дава положителна оценка за готовността на дисертационния

         труд и автореферата за защита пред Научно жури



-   Предлага състав на Научното жури, включително и 2-ма резервни

           членове (1 вътрешен и 1 външен за МУ-Плевен).

5. Кандидатът предоставя на Научния секретар дисертационния си труд,

автореферата и документите за придобиване на научната степен (в

необходимия брой и формат), в срок до 1 месец след апробацията.

6. Ръководителят на катедрата с доклад до Ректора предлага на АС да

     избере състава на Научното жури. Прилага протокол от апробацията.

7. АС определя състава на Научното жури, който се утвърждава от

Ректора със заповед, в срок не по-късно от 30 работни дни.

    Екземпляр от заповедта се предоставя на Научния секретар.

8. Научното жури (НЖ) на първото си неприсъствено заседание, организирано от

Р-теля на катедрата, избира един от членовете си за председател и трима от

членовете си за рецензенти.

9. Членовете на НЖ предоставят (чрез Р-теля на катедрата) на Научния секретар

рецензиите и становищата си в срок до 3 месеца след избора на Журито ( на

хартиен носител и на CD ).

Ръководителят на катедрата уточнява с членовете на НЖ датата на

      защитата и я съобщава на Научния секретар.

10. На интернет страницата на МУ - Плевен се публикува датата на публичната

защита, автореферата на дисертационния труд, рецензиите и становищата на

членовете на НЖ, в срок до 1 месец преди датата на защитата.

11. Председателят на НЖ с писмо до членовете на НЖ, насрочва открито заседание

за защита на дисертационния труд в срок до 1 месец след публикуване на

материалите в интернет.

12. НЖ провежда открито заседание за защита на дисертационния труд, като се

съставя протокол, подписан от всички членове на НЖ (2 екземпляра).

13. Председателят на НЖ предоставя на Ректора на МУ - Плевен обобщен доклад -

заключение за резултата от защитата, подписан от всички членове на НЖ и

прилага протокол от защитата.

Екземпляр от доклада и протокола от защитата се предоставят на

Научния секретар.

14. Ректорът издава заповед за диплома за присъдената научна степен “доктор на

науките”, в срок до 1 месец след защитата пред НЖ. Екземпляр от заповедта се

предоставя на Научния секретар.



15. .Научният секретар организира издаването на дипломата и регистрирането й в

Книгата-регистър на МУ-Плевен.

16. Научният секретар изпраща в НАЦИД : дисертация, автореферат,

Информационна карта на английски и български език (на електронен и хартиен

носител) и скенирано копие на дипломата (JPEC формат), в срок до 14 дни след

издаване на дипломата.

17. Научният секретар изпраща екземпляр от дисертацията,  автореферата и

имената на рецензентите в Националната библиотека „Св.,Св. Кирил и

Методий” в срок до 14 дни след защитата пред НЖ.

18.   Дипломата се връчва официално от Ректора на заседание на АС, в срок до 1

мес. след издаването й.

19. На ежегодния празник на МУ-Плевен се връчва почетен знак на университета

на всички , придобили научната степен през годината.

02. 11. 2011 г. Научен секретар на МУ-Плевен :

                                                 ( доц. д-р Мария Симеонова, дм)


