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РЕШЕНИЯ

на Научния съвет на ИФРГ – БАН

На заседанието си, проведено дистанционно (по електронен път) на 23-28.07.2020 г.,
НС на ИФРГ гласува следните решения:
1. Одобри прекъсването на редовната докторантура на Вероника Делева за срок от една
година поради бременност и майчинство.

2. Отчислява с право на защита докторант на самостоятелна подготовка ас. Зорница
Стоянова.
3. Приема предложените от научния секретар доц. Калина Ананиева допълнения и
конкретизиране на текста в чл. 5, ал. 7 от Правилника на ИФРГ за прилагане на
ЗРАСРБ, както следва: ”В срок до един месец след изтичането на срока на обучение,
докторантът представя доклад за постигнатите от него резултати пред семинара на
първичното звено, където е зачислен. След гласуване, първичното звено прави едно от
следните преложения за решение от НС:
1. Докторантът да бъде отчислен с право на защита и да бъде допуснат до
предварителна защита, ако е изпълнил дейностите по обучение, положил е всички
необходими изпити, определени в индивидуалния учебен план в съответствие с
изискванията на ЦО на БАН, и е провел съществена част от включените в индивидуалния
план научни изследвания (Правилник за дейността на ЦО на БАН, Приложение № 2).
2. Право на защита може да бъде упражнено не по-късно от 5 /пет/ години от
решението на НС. В случай, че дисертацията е представена в завършен вид в рамките на
срока на докторантурата, успешното разкриване на процедурата по предварителна
защита се приема за отчисляване с право на защита.
3. За докторант, изпълнил изискванията по ал. 7, т. 1, НС взима решение, а
директорът издава заповед за отчисляване с право на защита след доклад, представен от
ръководителя на първичното научно звено и протокол от проведения семинар. НС се
произнася с решение на първото си заседание след заседанието на първичното научно
звено.
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4. Срокът на подготовка на докторанта да бъде удължен еднократно до 1 /една/
година без право на стипендия.
5. Докторантът да бъде отчислен без право на защита, ако до изтичане на срока на
докторантурата, включително и евентуалното удължение по чл. 5, ал. 7, т. 4, не е
положил необходимите изпити и/или докладваните научни резултати са
неудоволетворителни.”

4. Отлага взимането на решение за Хирш индекса и други спорни критерии за придобиване
на академични длъжности, залегнали в Правилника на ИФРГ за прилагане на ЗРАСРБ,
до провеждане по подходяш начин на присъствено заседание на НС.

29.07.2020 г.

Протоколчик:
/доц. д-р Л. Симова /

Председател:
/проф. дн В. Великова/
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