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Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност)
В докторската програма се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на стопанската практика,
държавното управление, преподателска дейност във висши учебни завадения и научноизследователски звена
в страната и чужбина. Обучението в нея осигурява научна компетентност на докторантите, които овладяват
съвременните изследователски методи, както и адекватни знания за най-новите постижения в областта
икономиката и управлението и в частност по темата на разработваната дисертация. У тях се формират умения
за планиране и провеждане на научни изследвания и анализ на резултатите от тях. Учебният план отговаря на
Европефикационна рамка - ниво 8, ISCED 97 (ниво 6), което дава пълна съпоставимост на квалификацята,
спрямо тези в различни държави и от различни системи за образование и обучение в ЕС. Обучението се
осъществява от преподавателския състав на Катедра " Икономика и управление по отрасли" в тясно
сътрудничество с другите четири катедри на Стопанския факултет. Изследователската работа в тази програма
е широкоспектърна и позволява на докторантите да придобият поглед върху различните отрасли на реалната
икономика. Това е единствената програма в Стопански факултет, която предлага обучение в една от наймодерните области на икономиката, а именно науката за услугите (service science) в различни области на
стопанската дейност - енергетика, публична администрация, образование, туризъм . Докторантите участват в
традиционно силната международна академична дейност на Факултета и получават реална обратна връзка за
постиженията си по време на провежданите ежегодни международни научни форуми.
Професионални компетенции
Обучението в програмата развива аналитично и критично мислене. Изграждат се умения за участие в
глобалния процес на научен обмен - за писане на научни текстове на български и английски език в
съответствие с критериите на международните научни издания и за представяне на научни съобщения на
международни конференции. Тези умения намират приложение при водене на учебни занятия, както и в
Професионална реализация
Реализацията на завършилите доктори е както в рамките на академичните среди (преподаване и изследователска
работа), така и в различни държавни институции, изследователски центрове, институти и неправителствени
организации. Тяхната компетентност е високо ценена в мултинационалните компании. Завършилите тази програма
работят в европейски и световни организации и институции.

І. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
(Задължителен минимум ECTS кредити - в зависимост от формата на обучение; 60(Р,З) и 50(С)
ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ- задължителен 30 ECTS кредита (Р,З) / 20 ECTS кредита (С)
Наименование на учебната дисциплина
Докторски минимум по специалността
Изпитът се провежда по индивидуална
програма и конспект, предложени от
ръководителя и утвърдени от
катедрата, към която е зачислен
докторантът.
Докторски минимум по западен език

Лекции Кредити

Оценяване

Година

Извънаудиторна
натовареност

не

20

изпит

първа

600

не

10

изпит

първа

300

Оценяване

Година

Извънаудиторна
натовареност

Задължителни докторантски курсове
(20 ECTS кредита)

Наименование на учебната дисциплина

Лекции Кредити

Методология на научноизследователския процес в
социалните науки

60

10

изпит

първа и втора

240

Икономическа теория за напреднали

60

10

изпит

първа и втора

240

Избираеми докторантски курсове
(минимум 10 ECTS кредита)
Наименование на учебната дисциплина

Лекции Кредити

Оценяване

Година

Извънаудиторна
натовареност

Регулиране на енергийни и ютилити
услуги

30

5

изпит

текущо

120

Икономика и управление в
образованието, науката и иновациите

30

5

изпит

текущо

120

Софтуерна индустрия и електронно
управление

30

5

изпит

текущо

120

Икономика и управление на
публичния сектор

30

5

изпит

текущо

120

Икономика и управление на туризма

30

5

изпит

текущо

120

Други курсове по научното
направление на докторантурата

30

5

изпит

текущо

120

Забележка 1:
По предложение на научния ръководител и след утвърждаване от Катедрата в индивидуалния план могат да се
включат и други изборни курсове, освен изброените. Докторантите могат да избират всеки един курс от други
докторски програми на Стопанския факултет. Всеки такъв курс придобива статут на изборен и се зачита с пет
кредита.
Забележка 2:
1. Признават се курсове, формиращи академични знания и компетенции; специфични изследователски знания
и компетенции, както и курсове по научното направление и тематичната насоченост на докторантурата
и организирани от:
1.1. други докторантски програми към Университета
1.2. други университети, с които СУ "Св. Кл. Охридски" има договори за сътрудничество, вкл. докт. мобилност
1.3. други катедри в Стопански факултет
2. Всички задължителни дисциплини се посещават през първата и втората година на докторантурата.
3. Докторантите избират не по-малко от два докторантски курса от задължително-избираемите курсове и не помалко от два докторантски курса от избираемите курсове през целия период на обучение. Докторантът
съвместно с научния си ръководител избират и залагат в индивидуалния план два изборни курса с хорариум
30 лекционни часа и пет кредита за всеки курс.
4. Посещението и оценките от задължителните и избираемите докторантски курсове се удостоверяват с протокол,
издаван от Деканата на Стопански факултет или от съответното звено, където се извършва обучението.
Протоколът се представя на инспектора, отговарящ за докторантите в рамките на 10 работни дни след полагане
на изпита.
ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
(минимум 100 ECTS кредита)
1. Работа по дисертацията (задължително 50 ECTS кредита за всички форми на обучение)

Подготовка на дисертационния труд
(проучване на литература, теренни
изследвания, практики и други)

Кредити

Проверка

Година

15

реферативен доклад

текущо

Представяне на дисертацията на
научния ръководител и отчисляване с
право на защита

15

дисертационен труд

последна година

Вътрешно обсъждане на
дисертацията

20

защита

последна година

2. Научноизследователска дейност (задължително 60 (Р), 70 (З), 80 (С) ETCS кредита)
Наименование на дейността

Кредити

Година

1. Публикации в специализирано
научно списание/издание,
индексирано в Web of Science

по 50 на публикация

текущо

2. Публикации в други
специализирани индексирани научни
списания/издания

по 30 на публикация

текущо

3. Публикации в специализирани
научни издания с редколегия
(неиндексирани списания, годишници,
сборници и др.)

по 15 на публикация

текущо

по 5 на публикация

текущо

4. Публикации в научни издания без
редколегия
УЧАСТИЯ/ДОКЛАДИ пред научни
форуми
1. Доклади на международни научни
форуми в чужбина и в страната

Задължителен минимум ECTS кредити - според
формата на обучение: 20 (Р), 30 (З), 40 (С)
по 15 на на участие/доклад

текущо

2. Доклади на български научни
конференции, школи или семинари

по 10 на участие/доклад

текущо

3. Доклади в рамките на
специализиран семинар на катедрата

по 5 на участие/доклад

текущо

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ

Няма задължителен минимум. При участие се присъждат:
за университетски проект - 5 кредита; за национален - 10
кредита; за международен - 25 кредита.

текущо

Забележка:
Когато кредитите са набрани от повече от една публикация или повече от едно участие с доклад на научен форум,
различните публикации/доклади трябва да представят различни резултати от дисертационния труд.
При публикации/участие с доклади в съавторство, кредитите се преизчисляват пропорционално на декларираното
участие.
При наличие на импакт фактор, кредитите за съответната публикация се умножават по (1+импакт фактора).

3. Допълнителни дейности (няма задължителен минимум ECTS кредити)
1. Участие в заседанията на
катедрения съвет, на които се
по 1 кредит на участие
разглеждат въпроси, свързани с
докторската степен, за което са
поканени
2. Възлагане на административна
по 1 кредит на участие
работа (участие като квестор в
провеждане на изпити и други)
3. Участие в организиране и
провеждане на семинари, срещи,
конференции и други инициативи
4. Подпомагане на работата с
дипломанти (при необходимост)

текущо

текущо

по 1 кредит на участие

текущо

за научно ръководство - по 2 кредита на защитена
магистърска теза; за рецензиране на магистърски тези - по
един кредит на рецензия

след полагане на
задължителните
изпити

Забележка:
1. Дейностите по т. 3. Допълнителни дейности са заложени в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.

ІІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
(задължително поне 20 ECTS кредита само за докторанти в редовна форма на обучение)

Наименование на дейността

ECTS кредити

Провеждане на семинарни занятия,
по 10 за Семинарно занятие с хорариум 30 часа, проведено
възложени в обем и срок по преценка
с една група
на научния ръководител

Разпределение
по години

след полагане на
задълж. изпити

Забележка 1:
Педагогическата дейност е заложена на основание чл. 60, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в СУ, след полагане на изпитите от индивидуалния план на редовен докторант.
МОЖЕ да се възлага преподавателска дейност, като 45 часа на учебна година са без заплащане,
а остатъкът от 45 до 120 часа на учебна година със заплащане.
Забележка 2:
Семинарно занятие с хорариум 30 часа, проведено с една група носи 5 кредита.
Ако курсът включва повече часове, повече групи или и двете, броят на кредитите се увеличава пропорционално.
Ако не съществува организационна възможност на докторант да бъде възложено реално водене на семинарни занятия,
по преценка на научния ръководител му се възлага разработването на методически материали за семинарни занятия.

Обучението е в съответствие с Правилника за организацията и провеждането на докторантурите в СУ "Св.
Климент Охридски", Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ " Св. Климент Охридски" и Критерии и изисквания към работата на докторантите и
към подготовката на докторските тези в Стопанския факултет на СУ " Св. Климент Охридски" (приети с решение
на Факултетния съвет от 16.02.2016 г., Протокол № 2.
Прилагането на системата за натрупване и трансфер на кредити в обучението по учебния план е съобразено с
Наредба № 21/2004г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища,
както следва: 60 кредита за учебна година.
Настоящият учебен план осигурява задължителен минимум от 360 часа аудиторна и 5040 часа извънаудиторна
натовареност, което се равнява на 180 ECTS кредита

ДЕКАН:
……………………………………………….
/доц. д-р Теодор Седларски/

