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Регламент за участие на студенти и докторанти в 

научноизследователската работа на Химическия факултет 

Според Закона за висшето образование, чл. 63. ал. 3. Научната дейност се 

провежда и от специално назначените за целта лица, както и от студенти, докторанти и 

специализанти. Според Чл. 70. (1) Студентите и докторантите имат право: (4.) да 

участват в научноизследователска дейност на висшето училище, като им се гарантират 

авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение. 

Според Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” Чл. 106. Ал. /5/ Научноизследователската дейност на студентите е 

неразделна част от университетската. 

 

Включване на студенти и докторанти в научноизследователската дейност 

Включването на студенти и докторанти в научноизследователската дейност води 

до ранно откриване и насърчаване на талантливи и изявени студенти. 

Студенти и докторанти, обучавани в Химическия факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски” могат да участват в научноизследователската 

дейност чрез: 

 Включване в научноизследователската работа на катедрите и на отделни 

преподаватели; 

 Включване в колективите на научноизследователски проекти според Наредбата 

на МОН от ДВ бр. 73 от 16.09.2016 г. за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния 

бюджет за финансиране на присъщата на ПУ научна дейност; в колективите на 

проекти, финансирани от Националния фонд „Научни изследвания”, в 

международни проекти и програми и др.; 

 Разработване на дипломни работи по научни тематики на членовете на 

академичния състав на ХФ; 

 Участие в конференции, семинари, както и в организираната от ХФ студентска 

научна конференция; 

 Съвместни научни публикации на преподавателите със студентите, при които те 

са взели активно участие при провеждане на експерименталната разработка; 

 Публикуване на студентски доклади в специализирани издания; 

 Разработване на доклади от студентите под научното ръководство на членове на 

академичния състав на ХФ. 

Организация на научноизследователската работа на студенти и докторанти 

1. Научноизследователската дейност на студентите и докторантите се провежда в 

отделните катедри на факултета. 

2. Всяка катедра обявява научните направления и конкретната тематика, по която 

работи преподавателския състав. 

3. Ръководството на научноизследователската работа на студентите и докторантите 

се осъществява от научни ръководители, излъчени от катедрите или от 

ръководителите на проектите, към колектива на който са включени.  

4. Ръководители на научната работа на студентите и докторантите могат да бъдат 

хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователната и научна 

степен „доктор”. 
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5. Студенти, желаещи да участват в научноизследователска дейност на ХФ трябва 

да имат успех много добър 4.50 по дисциплините, изучавани в катедрата, в която 

осъществяват научноизследователска дейност.  

6. Студентите желаещи да участват в научноизседователска дейност подават молба 

до ръководителя на катедрата, която се разглежда на Катедрен съвет. Катедреният 

съвет взема решение за одобрение или отхвърляне на молбата на студента, 

определя тематиката и академичния наставник на всеки студент.  

7. Студентите и докторантите преди да започнат научноизследователска работа в 

избраната от тях катедра трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа в 

лабораторията от ръководител катедра, да бъдат вписани в книгата за инструктаж 

и да се подпишат срещу името си. 

8. Студентите, включени в научноизследователската работа получават конкретни 

задачи от ръководителя си и пряко участват в изследователския процес. 

9. Студенти и докторанти се включват в авторските колективи при публикуване на 

получените от съвместната работа научни резултати. 

10. Студенти и докторанти с разрешение на ръководителя на научния колектив или 

на тематичната разработка, могат да изнасят фрагменти от темата, по която са 

положили своя труд пред научни форуми у нас и в чужбина. 

11. Средства за участия в научни прояви на студенти и докторанти могат да бъдат 

осигурени по договорите, към колектива на който са включени или по линия на 

Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.  

12. При защита на дипломна работа от студент, ръководителят носи солидарна 

отговорност, заедно със студента за нейното съдържание, а катедрата отговаря за 

организацията по процедурите, предшестващи защитата. 

13. Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс, 

зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати се извършва с 

решение на факултетния съвет и обучението на докторантите се осъществява по 

план при условията и по реда на Закона за висшето образование и Правилника за 

РАС на ПУ. 

14. Факултетният съвет одобрява приетите на катедрен съвет индивидуални учебни 

планове на докторантите. Тримесечните отчети на докторантите се предават на 

декана на ХФ, а годишният отчет на докторанта се приема на катедрен и на 

факултетен съвет. 

15. На ефективно участвалите в научноизследователска работа студенти, по 

препоръка на ръководителя, се издава удостоверение подписано от ръководителя 

и от декана на ХФ. Студентите могат да прилагат удостоверението като основание 

за получаване на премии, награди, стипендии и др.   


