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ПРАВИЛНИК  

за провеждане на научни практики и специализации  

в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. С този правилник се уреждат условията и редът за провеждане на научни практики и 

специализации в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“.  

1.1. Научна практика е обучение за придобиване на практически умения в определено 

професионално направление.  

1.2. Научна специализация е обучение за повишаване или разширяване на придобита 

вече квалификация по специализиран учебен план, без да се придобива по-висока 

образователна степен или нова специалност. 

2. Научните практики и специализации в Института за български език се организират, 

провеждат, отчитат и оценяват в съответствие с Устава на БАН, Правилника на Института 

за български език и други нормативни актове, имащи отношение към образователната 

степен и професионалната квалификация на практикантите и специализантите. 

3. Научните практики и специализации в Института за български език се провеждат по 

научни специалности, за които Института за български език е акредитиран да провежда 

обучение: 

 По професионалното направление 2.1. Филология, научна специалност 

„Български език“, научноизследователски направления: съвременен български 

език – морфология, синтаксис, българска лексикология и лексикография, 

българска терминология и терминография, история на българския книжовен език, 

история на българския език, българска диалектология и лингвистична география. 

 По професионалното направление 2.1. Филология, научна специалност „Общо и 

сравнително езикознание“, научноизследователски направления:  общо 

езикознание, съпоставително езикознание, етимология, етнолингвистика, 

ономастика, компютърна и математическа лингвистика. 

 

 

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ПРАКТИКИ 

4. Научната практика в структурата на Института за български език цели формиране на 

определени умения и знания при изпълнение на научни и научноприложни задачи в реална 

работна среда. 

5. За провеждане на научни практики в структурата на Института за български език може да 

кандидатстват лица с придобита образователна степен бакалавър и магистър или лица, 

обучаващи се в образователните степени бакалавър и магистър. 
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6. Научната практика е с продължителност до 3 месеца и се провежда съгласно работна 

програма, приета от съответната секция и утвърдена от Научния съвет на Института за 

български език. 

7. Научната практика се провежда под ръководството на академичен наставник, който 

изпълнява следните основни функции:  

 изработва работната програма – тематичен и календарен график за реализация на 

дейностите по време на практиката;  

 внася работната програма за утвърждаване от съответната секция и Научния съвет; 

 ръководи научно-теоретичната и практико-приложната дейност на практиканта;  

 анализира, оценява и отчита резултатите от научната практика пред Научния съвет 

на Института за български език.  

8. Кандидатите за участие в научна практика подават следните документи в канцеларията 

на Института за български език: 

 заявление по образец до Директора на Института за български език;  

 копие от диплома за завършено висше образование или уверение от съответното висше 

учебно заведение;  

 кратка автобиография. 

9. Научният съвет на Института за български език, след направено мотивирано предложение 

от ръководителя на секцията или проекта, към които се провежда научната практика, 

определя научната тематика, обхвата, времетраенето и академичния наставник за 

съответната научната практика.  

10. В срок до десет работни дни от решението на Научния съвет директорът на Института 

за български език издава заповед относно научната тематика, обхвата, времетраенето и 

академичния наставник за съответната научна практика.  

11. На основание заповедта за научната практика академичният наставник подготвя работна 

програма за периода на практиката, в която са указани видовете дейности и сроковете за 

тяхното изпълнение. 

12. В срок до десет работни дни след приключването на практиката практикантът представя 

одобрен от академичния наставник отчет, който се внася за утвърждаване от Научния съвет. 

Отчетът се предава в канцеларията на Института за български език в електронен вариант и 

на разпечатка заедно със съпътстващите го отчетни документи (ако такива са предвидени).  

13. На лицата, успешно преминали научната практика, Институтът за български език издава 

сертификат. 

 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

14. Научната специализация в структурата на Института за български език е индивидуално 

специализирано обучение по одобрена програма, провеждано с цел решаване на научен 

проблем и повишаване на квалификацията на специализанта. 
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15. За провеждане на научни специализации в структурата на Института за български език 

може да кандидатстват лица с придобита образователна степен магистър или образователна 

и научна степен доктор. 

16. Научната специализация е с продължителност от 3 до 12 месеца и се провежда съгласно 

работна програма, приета от съответната секция и утвърдена от Научния съвет на Института 

за български език. При необходимост срокът на специализацията може да бъде удължен по 

мотивирано предложение на академичния наставник. 

17. Научната специализация се провежда под ръководството на академичен наставник, 

който изпълнява следните основни функции:  

 изработва заедно със специализанта работната програма – тематичен и календарен 

график за реализация на дейностите по време на специализацията;  

 внася работната програма за утвърждаване от съответната секция и Научния съвет; 

 ръководи научно-теоретичната и практико-приложната дейност на специализанта;  

 анализира, оценява и отчита резултатите от научната специализация пред Научния 

съвет на Института за български език.  

18. Кандидатите за участие в научна специализация подават следните документи в 

канцеларията на Института за български език: 

 заявление до Директора на Института за български език; 

 кратка автобиография; 

 копие от дипломата за ОНС „доктор“ или ОС „магистър“; 

 списък на научните публикации и други приноси в научното направление; 

 проектно предложение за научноизследователската дейност. 

19. Научният съвет на Института за български език, след направено мотивирано 

предложение от ръководителя на секцията или проекта, към които се провежда научната 

специализация, утвърждава научната тематика, обхвата, времетраенето и академичния 

наставник за съответната научната специализация.  

20. В срок до десет работни дни от решението на Научния съвет директорът на Института 

за български език издава заповед относно научната тематика, обхвата, времетраенето и 

академичния наставник за съответната научна специализация.  

21. На основание заповедта за научната специализация академичният наставник, съвместно 

със специализанта, подготвя работна програма за периода на специализацията, в която са 

указани видовете дейности и сроковете за тяхното изпълнение. 

22. В случаите, когато специализацията се провежда за срок, по-дълъг от 3 месеца, при 

изтичането на половината от определения в заповедта на директора срок специализантът 

представя междинен отчет, който се одобрява от научния наставник.  

23. В срок до десет работни дни след приключване на специализацията специализантът 

представя окончателен отчет, който се одобрява от научния наставник и се внася за 

утвърждаване от Научния съвет.  
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24. Междинният и заключителният отчет се предават в канцеларията на Института за 

български език в електронен вариант и на разпечатка заедно със съпътстващите го отчетни 

документи (ако такива са предвидени).  

25. На лицата, успешно преминали научната специализация, Институтът за български език 

издава сертификат. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

26. В случай че провежданата научна практика или научна специализация е по програма или 

проект на друга организация, се прилагат правилата за провеждане и финансиране на 

съответната програма или съответния проект. 


