
П Р И Е М
на лица, които не са български граждани и не са граждани на друга

държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство 

или на Конфедерация Швейцария

Академия  за  музикално,  танцово  и  изобразително  изкуство  „Проф.  Асен
Диамандиев“  -  Пловдив  обучава  докторанти  по  следните  акредитирани  от  НАОА
(Национална агенция за оценяване и акредитация) докторски програми:

І. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…..
Докторски програми  :  
Методика на обучението по музика 
Методика на обучението по изобразително изкуство

ІІ. Професионално направление 8.1. Теория на изкуствата
Докторска програма:
Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството

ІІІ. Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
Докторска програма:
Приложни, изящни изкуства и дизайн

VІ. Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
Докторски програми:
Музикознание и музикално изкуство
Хореография

Обучението  се  реализира  в  три  форми:  редовна,  задочна  и
самостоятелна.

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава -
членка  на  Европейския  съюз,  на  друга  държава  -  страна  по  Споразумението  за
Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, могат
да кандидатстват и да се обучават в докторантура:

-  в  изпълнение  на  междуправителствените  спогодби  за  образователен,
културен и научен обмен;

- съгласно актове на Министерския съвет;
- при условията на  чл.  95, ал. 8 (срещу заплащане ) и 10  (за лица с двойно

гражданство) от Закона за висше образование.
-  Кандидатите  по  междуправителствените  спогодби  или  актове  на

Министерския съвет се приемат при условията и по реда, определени в съответната
спогодба или в акта на Министерския съвет, съгласувано с висшето училище.

- Лицата по чл. 95, ал. 8  се приемат при условията и по реда, посочени по-
долу;

-  Лица могат да кандидатстват за докторанти и при условията и по  реда за
приемане на българските граждани, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. имат статут на бежанци;



3. са от българска народност.

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Форми на обучение:

 РЕДОВНА     

Тя е с продължителност до 3 години и с годишна такса от 5000 евро за всички
докторски програми (заплаща се еднократно при зачисляване на докторанта). 
Приемни изпити няма. 

Подават се следните документи:
1. Молба до Ректора, в която се посочва професионалното направление,

докторската програма и формата, в която кандидат-докторантът желае да
се обучава.

2. Автобиография (CV);
3. Копие от документа за висше образование, ОКС „Магистър“;
4. Удостоверение за признато висше образование - ОКС „Магистър“, ако

дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Документ,  удостоверяващ степен на владеене на български език; 
6. Медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата

на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която
лицето кандидатства;

7. Копие от документите за гражданство; 
8.  Две снимки;
9. Списък на публикации, ако има такива;
10.  Резюме на идея за разработване на научно изследване (за научни

докторантури);
11.  За художественотворчески докторантури:  

 в ПН 8.2. Изобразително изкуство - Портфолио, илюстриращо
творческите постижения на кандидат - докторанта;

 в  ПН  8.3.  Музикално  и  танцово  изкуство  -  запис  DVD  (с
времетраене от минимум 30 мин.) от музикално или танцово
изпълнение на кандидат-докторанта.

Документите  трябва  да  бъдат  легализирани,  преведени  и  заверени  в
съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с
държавата,  в  която  са  издадени,  а  при  липса  на  такива  -  по  общия  ред  за
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Молбата и представените материали се обсъждат в срок до 14 дни от подаване
на  документите  от  Катедрения  съвет  на  катедрата,  в  която  желае  да  се  обучава
докторантът.

 При  одобрение  от  Катедрения  съвет,  Ръководителят  на  катедрата  прави
предложение  до  Факултетния  съвет,  включващо  темата  на  дисертацията,  научния
ръководител, научната област и индивидуалния план за работа на докторанта. 



Факултетният  съвет  взема  решение  за  зачисляване  на докторанта  и
утвърждава темата на дисертацията, научния ръководител и индивидуалния учебен
план.

Обучението  започва  от  датата  на  зачисляването,  посочена  в  Заповедта  за
зачисляване на Ректора, и продължава три години.

Задължително е  владеенето на български език.  Ако кандидатите  не владеят
български  език,  се  преминава  едногодишен  курс  на  обучение  по  езика  в  АМТИИ
„Проф.  Асен  Диамандиев“  -  Пловдив  преди  зачисляването  в  докторантура  с
възможност за посещаване на специализирани дисциплини за кандидат-докторанти.

 ЗАДОЧНА  

Тя е с продължителност до 4 години и с годишна такса от 3500 евро за всички
докторски програми (заплаща се еднократно при зачисляване на докторанта). 

Подават  се  същите  документи,   които  се  изискват  за  редовна  форма  на
обучение.

Редът за зачисляване и изискването за владеене на български език също са
идентични с гореописаните.

 САМОСТОЯТЕЛНА  

Тя е с продължителност до 3 години и с годишна такса от 3500 евро за всички
докторски програми (заплаща се еднократно при зачисляване на докторанта). 

За  тази  форма  на  обучение  е  необходимо  към  задължителните  документи
(изискващи се за кандидатстване в редовната форма на обучение от  т. 1  до т. 8) да се
приложи и разработен в основната си част дисертационен труд  с библиография.

Насоки за подготвяне на горепосочената основна част на дисертационен труд
кандидат –  докторантите  могат  да  получат  в  дисциплината  „Семинар за  кандидат-
докторанти”,  организирана  от  „Департамент  за  езикова  и  специализирана
подготовка” при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, както и от хабилитирано
лице, с което служителите на Департамента ще свържат кандидата за придобиване на
ОНС „Доктор”.

Редът  за  зачисляване  и  изискването  за  владеене  на  български  език  са
идентични с описаните за прием на докторанти – редовна форма, платено обучение.

Гореописаните документи се подават в отдел „Докторанти“, стая 43, Централна
страда на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Зачисляването на докторантите, всички форми на обучение, се извършва
от 15 март до 20 декември съответната календарна година. 


