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СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА  

КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ (СОКОД) 

в 

Институт по фуражните култури, гр. Плевен 

  

Основната цел на СОКОД е да повиши качеството при обучение на докторанти, чрез  

съблюдаване на европейските принципи за иновативно образование, посредством 

интегриране в европейската изследователска общност и гарантира постоянен 

мониторинг и устойчиво качество на обучението на докторантите. Тя е съобразена 

изцяло с действащата в страната нормативна уредба, свързана с трите степени на 

висше образование у нас, като следва международни признати стандарти. 

Основните принципи на която е подчинена са: 

1. Поддържане на високо качество на научните изследвания. Ежегодна оценка 

на изследователската дейност, чрез периодична атестация на научните 

работници, както и удостоверяване на минималния брой хабилитирани учени 

в съответното научно направление; 

2. Поддържане на високо качество на образователната дейност при стриктно 

спазване на стандартните изисквания към всички етапи от обучението на 

докторанта в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в 

Р. България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за развитие на 

академичния състав в Селскостопанска академия; 

3. Публично оповестяване на приетата система за оценка на качеството на 

обучение на вътрешната страница на ИФК и на всички решения на 

ръководството в тази връзка; 

4.  Осигуряване на атрактивна научна среда за изследвания в ИФК с 

възможности за кариерно развитие в съответствие с Европейската харта на 

изследователите, Кодекса за поведение при наемане на изследователи и 

Устройствения правилник на Института; 

5. Осигуряване на оптимални и безопасни условия в работните помещения в 

съответствие с изискванията на нормативните актове; 

6. Осигуряване на интердисциплинарно обучение на докторантите чрез: 

 Разширяване на сътрудничеството с други научни организации и висши 

учебни заведения у нас и чужбина, за обмен на добри практики и идеи, 

свързани с мониторинга и повишаване качеството на обучение на 

докторантите; 

 Включване в обучението на научни ръководители от други научни 



организации или висши учебни заведения. 

7. Осигуряване на възможности за сътрудничество с водещи в сектор 

„Растениевъдство“ земеделски производители и/или земеделски кооперации; 

8. Осигуряване на възможности на докторантите за участие в международни 

изследователски проекти и докторантски програми, чрез насърчаване 

участието им в национални и международни конференции, и мобилности с 

цел обучение в чужбина; 

9. Обучение на докторантите за: работа в екип, участие и управление на научни 

проекти, предприемачество, управление на правата върху интелектуалната 

собственост, научна етика, стандартизация, връзки с бизнеса и др.; 

10. Контрол, периодична отчетност и коригиращи действия свързани с 

обучението. 

 Контрол на процедурите по зачисляване и отчисляване, научно 

ръководство, напредък на докторантската програма и оценка на 

обучението чрез ежегодно докладване в писмен и/или устен вид на 

заседания на Научния отдел и Общото събрание на учените. 

 Оповестяване на дейностите, свързани с докторантското обучение на 

сайта на Института – резултати, публикации, участие в научни форуми и 

др. 

 Анализиране на резултатите от контрола и изпълнение на препоръките 

НАОА за подобряване на качеството на обучение. 

11. Ясно дефиниране на отговорностите на докторанта и на неговия научен 

ръководител. Насърчаване на етични отношения и взаимно уважение между 

ръководител и докторант. Спазване на  основни задължения по изпълнение 

на докторантските програми в съответствие с приетите нормативни 

документи.  

 Строг контрол при провеждане на изпити по докторантската програма и при 

публикуване на научните резултати на докторанта по отношение на измами и 

плагиатство. Сигнали при забелязано плагиатство се отнасят към Комисията 

по етика и академична почтеност на ССА; 

 Осигуряване на възможност докторантите да изказват мнения и предложения 

за подобряване работата по изпълнение на докторантските програми, без 

това да противоречи на академичната свобода и право на научния 

ръководител да определя темата и хода на научните изследвания по време 

на обучението; 

 Провеждане на регулярни срещи на докторантите с представители на 

ръководството на Институт по фуражните култури.  

Настоящата Система за оценка на качеството на обучение на докторанти в Институт 

по фуражните култури е приета с решение на Общото събрание на учените 

(протокол № 3/25.02.2021г.) и утвърдена от Дирекционния съвет на ИФК – Плевен 

(протокол № 32/25.02.2021г.) 


