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1. СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT 

 

№ ТЕМА / TOPIC 

 

1. Подготвена публикация в периода на специализацията 

/Тази публикация може да бъде статия, подготвена за научно списание или доклад 

за участие в семинар или конференция/ 

 

Prepared publication during the specialization 

/This publication can be an article prepared for a scientific journal or a paper for 

participation in a seminar or conference/ 

2. Анализ от проведено проучване на литературни източници по темата на 

дисертацията, разработен в периода на специализацията 

/Задълбочен анализ и обзор на литературните източници, които ще се използват 

при изграждане на теоретичните основи на дисертационния труд/ 

 

Analysis of literature sources on the topic of the dissertation developed during the 

specialization 

/In-depth analysis and review of the literature sources that will be used in designing the 

theoretical foundations of the dissertation/ 

3 Части от дисертационния труд, разработени в периода на специализацията 

/ Следва да се предоставят разработени по време на специализацията части от 

дисертационния труд./ 

 

Chapters of the dissertation developed during the specialization 

/Entire chapters or parts of the dissertation developed during the specialization should 

be provided/ 

 

2. ОЦЕНЯВАНЕ / ASSESSMENT 

Докторантът предоставя на изпитната комисия 10 дни преди обявената дата за изпит по 

дисциплината „Учебна специализация в чужбина“ следните документи: 

 Материала, разработен по време на учебната специализация в чужбина (подготвена 

публикация / анализ от проведено проучване на литературни източници / части от 

дисертационния труд и/или др.); 

 Споразумение за специализация, подписано от научния ръководител от УНСС, 

заместник-ректора по НИД и МС и ментора от приемащия университет, с описание на 

дейностите по специализацията и попълнената форма за оценка; 

 Отчет за изпълнението на дейности по дисциплината „Учебна специализация в чужбина“ 

с попълнено становище на научния ръководител от УНСС.  

Докторантът по време на изпита в рамките на 10-15 минути запознава комисията с 

предварително подготвения материал.  

Методът за оценяване на дисциплината „Учебна специализация в чужбина“ се основава 

на комплексна крайна оценка. В тази оценка със специфичен относителен дял (тегло) се 

отразяват: резултатите от изпита – представяне на подготвения материал по време на 

специализацията в чужбина (40 %), оценката  на ментора от приемащия университет за 

постигнатите резултати по време на специализацията в чужбина (30%) и отчета за 

изпълнението на дейности по дисциплината „Учебна специализация в чужбина“ (30%). 

Минималната оценка за успешно приключване на обучението е „Добър (4)“. 



3  

Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити, съпоставимостта на оценките 

е следната: 

 
Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 

A B C D E FX F 

Присъждат се 10 кредита Не се присъждат кредити 

 

 The PhD student submits to the examination commission 10 days before the announced 

examination date the following documents: 

 The material developed during the study specialization abroad (prepared publication/ 

analysis of literature/ developed chapters or parts of the dissertation).  

 Agreement on specialization, signed by the scientific supervisor from UNWE, the Vice-

Rector for Research and International Affairs and the mentor from the host university, 

with descriptions of the specialization activities and the evaluation form; 

 Report on the implementation of activities in the course "Academic Specialization Abroad" 

with a completed opinion of the scientific Supervisor from UNWE. 

 During the exam, the doctoral student acquaints the commission with the previously 

prepared material within 10-15 minutes. 

 The evaluation method of Academic Specialization Abroad is based on a complex final 

evaluation. This assessment with a specific relative weight reflects: the results of the exam – 

defense of the results achieved during the specialization abroad (40%), the assessment of the 

mentor from the host university for the results achieved during the specialization abroad (30%) 

and a report on the implementation of activities in the course "Academic Specialization Abroad" 

(30%). 

 The final grade is based on a six-point scale, in which the lowest grade for successful 

completion of the course is Good (4). Converted to the ECTS grading scale, the grades are as 

follows: 

 
Excellent /6/ Very Good /5/ Good /4/ Average /3/ Poor /2/ 

A B C D E FX F 

The corresponding number of ECTS credit points is being 
allocated (10 credits are awarded) 

No ECTS credit points are being allocated 

 

 

 

За докторантите в редовна форма изпитът се провежда присъствено, освен когато в 

заповед на ректора не е предвидено друго. За докторантите в задочна форма и за 

докторантите на самостоятелна подготовка изпитът може да се провежда и онлайн (в 

електронна среда).  

 

The exam is held in attendance mode for the full-time PhD students and could be held in 

online (remote) mode for the part-time and the free form PhD students.  
 

 

 

Автори / Lecturers   

 

…………………………………  Проф. д-р Даниела Иванова/ Prof. Dr. Daniela Ivanova 

 

…………………………………  Доц. д-р Янко Христозов/ Assoc. Prof. Dr. Yanko Hristozov 

 

…………………………………  Доц. д-р Камелия Асенова /Prof. Dr. Kamelia Assenova 

 


