ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ»
4000 Пловдив, ул. Цар Асен 24,
централа (032)261261, www.uni-plovdiv.bg
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Факс: (032) 261 566; http://bio.uni-plovdiv.bg

УТВЪРДЕНИ: ..................................
ДЕКАН: доц.д-р Соня Костадинова

ПРАВИЛА
на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”, съгласно
Правилника за прилагане на Закона за РАСРБ (в сила от 06.07.2018 г.)
и ПРАСПУ (в сила от 10.06.2019 г.), за провеждане на конкурсен изпит
по специалност за докторанти
1. Кандидатите за докторанти* полагат писмен и устен конкурсен изпит по
съответната специалност.
2. Конкурсните изпити се провеждат от изпитна комисия, определена със заповед
на Ректора на ПУ „П. Хилендарски“. Комисията за провеждане на изпит по
специалността се състои от три хабилитирани лица, поне две от които са от
същата научна специалност.
3. Административно, анонимността на конкурса се осигурява от Деканът или
оправомощеният от него заместник-декан, който подготвя изпитните билети
непосредствено преди изпита. В изпитните билети се включват всички въпроси
(теми) от конспекта (програмата), раздаден предварително на кандидатите за
участие в конкурса.
4. В присъствието на цялата изпитна комисия, на кандидатите се предоставят
всички подготвени билети, поставени в непрозрачни пликове. Кандидатът (или
един от кандидатите) изтегля въпросите за изпита. Задължително се дава
възможност на кандидатите да изтеглят след това други варианти и се запознаят
с тяхното съдържание, за да се убедят, че са различни от вече изтеглените и
няма повторение между тях.
5. На кандидатите се дават голям плик с фиксиран брой подпечатани листове и
малък плик с идентификационен талон, в който всеки кандидат саморъчно
попълва трите си имена.
6. Писменият и устният изпит по специалността са с отделни оценки.
7. Писменият изпит е с продължителност 4 астрономически часа. Контролът в
залата по време на писмения изпит се възлага на квестори.
8. В случай, че кандидатите са повече от един, след приключване на писмения
изпит, предадените работи се засекретяват от председателя и се оценяват

поотделно от всеки член на комисията, като върху големите пликове, съдържащи
писмените работи и малките пликове с идентификационния талон се записват
фиктивни номера.
9. След приключване на проверката, председателят на комисията записва
оценките, поставени от всички членове и ги усреднява. Средната оценка за всеки
кандидат се записва върху писмената работа.
10. Работите се разсекретяват пред кандидатите и всички членове на комисията.
Оценките се съобщават на кандидатите и се вписват в Протокол, като срещу
името на всеки кандидат е внесена оценката от писмения му изпит. Всеки
кандидат се разписва в Протокола, че е уведомен за получената оценка.
11. До устен изпит се допуска кандидат, получил оценка най-малко „Мн. добър“
на писмения изпит.
12. В случай, че кандидатите, положили успешно писмения изпит са повече от
един, се изтегля жребий за реда, по който кандидатите ще се явяват на устен
изпит.
13. След приключване на устния изпит и съгласуване с членовете на комисията,
председателят изчислява и съобщава крайната оценка на всеки кандидат.
Оценката от конкурсния изпит се оформя с точност до 0.25.
14. Успешно положил изпита е кандидат, който е получил средна оценка от
писмения и устния изпит най-малко „Мн. добър“.
15. Резултатите от изпита се отразяват в Протокол и се съобщават на
кандидатите. Протоколът се разписва от всички членове на комисията.
16. Комисията за изпита по специалността класира кандидатите с мотивирано
решение, като при равни резултати от изпитите взема предвид общата оценка на
следните допълнителни показатели, които са приложими за съответното
професионално направление и научна специалност:
 успех от дипломата;
 публикации;
 участия в научни форуми.
17. При представянето на документацията и Протокола от проведения конкурс се
спазват всички изисквания и срокове, посочени в ЗРАС, Правилника за неговото
приложение и Правилника за РАС на ПУ „П. Хилендарски“.

Настоящите правила са приети от ФС на Биологически факултет на 19.04.2011 г.
(Протокол № 171) и актуализирани на 21.02.2012 г. (Протокол № 179) и на
15.10.2019 г. (Протокол № 247).
* Докторантите полагат и втори конкурсен изпит – по чужд език (английски, немски,
френски или руски). Изпитите по чужди езици се организират и провеждат по график
едновременно за всички факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“. Кандидатите
предварително получават инструкции за начина на провеждане на съответния изпит и
програма (конспект).

