МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА , СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

ВИД НА ДОКТОРАНТУРАТА : РЕДОВНА
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ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ДОКТОРАНТА

1.

Име , бащино и фамилно: Благой Георгиев Петков

2.

Дата на зачисляване в докторантура: 01.04.2014 г.
Заповед № 343 / 02.04.2014 г.

3.

Срок за завършване на докторантурата: 01.04.2017 г.

4.

Научна

специалност:

Териториално

и

ландшафтно

устройство

и

градоустройство, с шифър 021709
5.

Тема на дисертационната работа: „Идентичност и урбанистични проблеми на
средата за млади хора“, утвърдена от Факултетния съвет

в заседание от

25.03.2014 г., с протокол № 6 /25.03.2014 г.
6.

Научен ръководител доц. д-р. арх. Валери Иванов,

7.

Индивидуалният учебен план за работа на докторанта е утвърден от факултетния
съвет в заседание от 29.04.2014 година с протокол № 7 / 29.04.2014 г.

-АРАБОТЕН ПЛАН

Наименование и съдържание на работите

Форма на
провеждане
и отчитане

Срок за
изпълнение

І. Подготовка и полагане на изпити
1. Съвременни тенденции в урбанистичното
развитие на селищата
2. Урбанистични аспекти на социалната
инфраструктура и средата за млади хора

Изпит

10.2014 г.

Изпит

02.2015 г.

ІІ. Работа по дисертацията
Първа година
• Определяне на тема, обхват, цели и задачи
• Изработване на научен тезисен план
• Събиране и анализ на информацияпроучвания и анализ на българския и
чуждестранен теоретичен и практически
опит
• Представяне пред първичното научно звено
на части от дисертацията
Втора година
• Обобщаване на основни изводи от
събраната информация
• Експериментални разработки на принципни
урбанистични композиционни варианти.
• Оформяне на раздели от дисертацията
• Представяне пред първичното научно звено
на части от дисертацията
Трета година
• Оформяне на дисертацията по раздели
• Основни изводи от научната разработка
• Представяне пред първичното научно звено
на части от дисертацията
• Корекция, допълнения, техническа
обработка
• Окончателна редакция и представяне пред
първично научно звено

СР/К
СР/К
СР/К

Катедрен съвет

СР/К
СР/К
СР/К
Катедрен съвет

06.2014 г.
07.2014 г.
02.2015 г.

03.2015 г.

05.2015 г.
02.2016 г.
03.2016 г.
03.2016 г.

СР/К
СР/К

09.2016 г.
10.2016 г.

Катедрен съвет

11.2016 г.

СР/К

02.2017 г.

Катедрен съвет

03.2017 г.

Наименование и съдържание на работите

Форма на
провеждане
и отчитане

Срок за
изпълнение

ІІІ Учебно-методическа и педагогическа работа
Участие в практически упражнения и
семинари със студенти по архитектура и
урбанизъм

Практически
занимания

2014-2017 г.

Публикации,
Участия

2014-2017 г.

IV Публикации, доклади и научно-приложна
дейност, свързана с дисертацията
• Публикации в печатни и електронни медии и
издания
• Участие в семинари, форуми, конференции

** ЗАБЕЛЕЖКА: Самостоятелна работа /СР/, Консултации с научен ръководител /К/
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(доц. д-р. арх. Валери Иванов)
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(проф. д-р арх. Асен Писарски)

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:
...............................................
(проф. д-р. арх. Александър Александров)

Утвърждавам, РЕКТОР: ...........................
(проф. д-р инж. Красимир Петров)
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