ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
за оформяне на рецензии и становища по защити на дисертационни трудове в
ИИХ-БАН за придобиване на образователна и научна степен “доктор” и научна
степен “доктор на науките”
Р Е Ц Е Н З И Я / СТАНОВИЩЕ
относно защита на дисертационен труд _______________________________________
(заглавие )

за придобиване на

_______________________________________________________

по специалност____________________________________________________________
с кандидат ________________________________________________________________
(трите имена, научна степен, академична длъжност)

Рецензент/Изготвил становището_____________________________________________
(трите имена, научна степен, академична длъжност)

Препоръчва се рецензията да е в обем до пет (5) стандартни машинописни страници
при присъждане на степен “доктор”, до седем (7) страници при присъждане на степен
“доктор на науките” и да дава ясен и точен отговор за научните и научно-приложни
приноси на дисертацията. Рецензията не трябва да преразказва трудовете, а да ги
оценява. Рецензията следва да съдържа:
1. Кратки биографични данни и характеристка на научните интереси и научната
дейност на дисертанта (в рецензия за «доктор на науките» ).
2. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем.
3. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите.
4. Основни научни и научно-приложни приноси. Анализира се личният принос на
кандидата. Необходими са конкретни факти и аналитични преценки на приносите,
които се характеризират като: формулиране или обосноваване на нова научна
област или проблем, нова теория или хипотеза; обогатяване на съществуващи
знания и теории; приложение на научни постижения в практиката и реализиран
икономически или социален ефект.

5. Описание и оценка на представените материали: (брой и характеристики на
представените трудове - научни публикации, монографии, научно-изследователски
проекти, патенти, учебници и др.). Отбелязват се трудовете, които са включени в
дисертацията. Оценява се дали са спазени количествените показатели

съгласно

критериите в Правилника на ИИХ за придобиване на научни степени.
Под научна публикация се разбира само научен труд, отпечатан в периодични научни
списания или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни научни
студии и монографии, посочени с точни библиографски данни, патенти. Резюмета,
доклади и т.н. не се включват в този списък.
6. Отражение на научните публикации на кандидата в българската и
чуждестранната литература. Признават се цитати само в научни научни публикации
и в защитени дисертации, в които катдидатът не е ръководител или консултант (за
«доктор на науките»). Цитирането на научна публикация от съавтор се счита за
автоцитат и се изключва от списъка с цитати на всеки от съавторите на научната
публикация.
7. Критични бележки и препоръки към научните трудове на кандидата.
8. Лични впечатления на рецензента за кандидата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дава се обща оценка за представения дисертационен труд и приносите в него. В
заключението трябва да има мотивирано и ясно предложение да се даде или не
съответната научна степен.
Дата

Рецензент

Становище: Препоръчва се становището да е в обем до две (2) стандартни
машинописни страници при присъждане на степен “доктор”, и до три (3) страници при
присъждане на степен “доктор на науките”, като се спазва последователността на
изложението препоръчително за оформяне на рецензия ( т.1 и 3 не са задължителни).

