
 
 

П  О  К  А  Н  А 
 Институтът за икономически изследвания при  БАН организира 

специализиран курс за докторанти по  

“Методология на научните 
изследвания”  

с лектор   
проф. д.ик.н. Росица Чобанова 
e-mail – r_chobanova@iki.bas.bg 

Лекционния курс е в рамките на 30 часа и  20 кредита за 
докторантите на БАН съгласно кредитната система на обучение в 

БАН  
Курсът ще стартира на 10-ти януари 2022 г. от 17.00 часа. 

Занятията ще се провеждат в работни дни  от 17.00 до 18.45 часа, като 
на 10-ти януари ще се уточнят следващите дни на занятията. 

   
Такса за докторанти от системата на БАН– 60 (шестдесет лева) 
 (не се отнася за докторанти от  ИИИ при БАН) 
 
Такса за желаещи извън системата на БАН – 100 лв. (сто лева) 
 
Таксите се превеждат по Банковата сметка на института 
Записването става срещу платежен документ  за платена такса на името на лицето, 
което ще посещава курса – срок до  05-ти януари  2022 година (Платежното може 
да се прати и на е-mail-a на Гергана Серафимова сканирано с трите имена на 
участника и с неговите координати –телефон и е-мейл за контакт) 

 
ВАЖНО! Желаещите да им бъде издадена фактура трябва задължително да се 

обадят в счетоводството преди да направят превода на тел. 8104024 
 

Институт за икономически изследвания при БАН  
IBAN: BG 65 UNCR 7630 3100 1171 30 
BIC код на УниКредит Булбанк : UNCRBGSF 
ТБ УниКредит Булбанк АД, клон Иван Вазов  
Сума : ..................... 
Основание на плащането:............................................... 
Трите имена:  на участника в курса............................... 
За  записване:  София, ул.”Аксаков” № 3  ет.1 стая 103 – Гергана 
Серафимова тел. 8104012 е-mail – gergana_serafimova@abv.bg 



Специализирания курс е утвърден съгласно Правилника на ЦО на БАН в 
направление 9. Човек и общество в сайта на ЦО на БАН с номер на тема: 9.1.1. 
Методология на научни изследвания- линк към сайта: 
http://edu.bas.bg/doctorant_school/spec_courses/9a_mansoc/mansoc.html 
 

Анотация: 

Цел на специализирания докторантски курс с над 20 годишна история е да помогне 
за подготовката и защитата на дисертационния труд. Изучава се технологията на 
научното теоретично и практико-приложно изследване с акцент върху 
формулирането на изследователския въпрос; процеса на научното търсене и 
представянето на научните резултати на професионално равнище – написването на 
дисертационен труд, автореферат, научна статия, рецензия, цитиране и др.; защита 
на дисертационен труд, представяне на научен доклад и друга научна 
комуникация, научната кариера. Докторантите прилагат усвоените знания към 
учебни задачи, чието решение след обсъждане се публикува на страниците на 
„Дискусионните материали“ на института. В началото на курса докторантите 
получават учебните разработки на колегите им от предишните години (налични на 
хартиен носител в библиотеката на института, на Държавата и правото и на ЦА). 
Успешно завършилите курса получават поименен сертификат от ЦО на БАН. 
Основни специалности, към които е насочен лекционния курс: за всички специалности от 
обществените науки. 20 годишният опит показва, че докторанти и от други науки 
намират курса за полезен. 

Успешно завършилите курса получават сертификат. 
 


